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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto o estudo das decisões aditivas, espécies de 

decisões interpretativas desenvolvidas no controle de constitucionalidade de sistemas 

jurídicos estrangeiros e que na Itália recebe a denominação de sentenças aditivas. 

Portanto, a presente dissertação tem como pressupostos teóricos, os estudos 

desenvolvidos em torno do tema na Itália e no Brasil. Dada a constatação que os direitos 

fundamentais sofrem quanto a sua concretização, tendo sua força normativa diminuída 

quando se observa a existência de omissões legislativas parciais desprovidas de 

justificativa constitucional, na medida em que criam-se privilégios a determinadas 

pessoas ou grupos de pessoas em detrimento de outras, busca-se com as decisões 

aditivas por meio do método de interpretação conforme a Constituição, suprir a omissão 

legislativa parcial estendendo os efeitos da norma jurídica àqueles que não foram 

contemplados, concretizando o princípio da igualdade. Em matéria tributaria o tema 

ganha relevância na medida em que o tributo desempenha papel importante na 

economia. Omissões legislativas parciais podem gerar regimes jurídicos tributários 

privilegiando determinados contribuintes em relação a outros em situação jurídica 

similar. Nestas hipóteses o privilégio pode gerar impacto negativo na ordem econômica 

restringindo à livre concorrência e à livre iniciativa. Nessas oportunidades, o Poder 

Judiciário brasileiro deve exercer a jurisdição constitucional e garantir a força normativa 

da Constituição, atribuindo efeito positivo ao Princípio da Igualdade, estendendo a 

norma tributária aos casos, situações ou pessoas não expressamente previstos de modo a 

manter a neutralidade na tributação.  

 

Palavras-chaves: Estado; Constituição; Direitos Fundamentais; Jurisdição 

Constitucional, Igualdade; Sentenças Aditivas; Tributação; Discriminação; 

Neutralidade, Livre Concorrência; Livre Iniciativa.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the additive decisions, a type of juridical interpretation 

developed in foreign legal systems and which are known in Italy as adittive sentences. 

Thefore, this dissertation is based on theorical studies developed around the subject in 

Italy and Brazil. Considering the fact that the fundamental rights face a problem of 

implementation, being decreased its normative force when there are legislative partial 

omissions lacking constitutional justification creating privileges to certain individuals or 

social/economical groups over others, the method of additive interpretation according to 

the Constitution can be used in order to realize the principle of equality. In tax matters 

the subject is even more relevant in the way that it represents an important role in the 

economy. Partial legislative omissions can generate inequalities, favoring certain 

taxpayers in relation to others in similar legal situation. In these cases the privilege may 

have a negative impact on economic order restricting values related to the basis of 

market competition. On those occasions, Brazilian Judges and Courts must exercise 

their constitutional jurisdiction in order to expand the effects of the legislative 

omissions, based on the principle of equality by extending the standard to equal tax 

situations in order to maintain neutrality in taxation. 

 

Keywords: State; Constitution; Fundamental Rights, Constitutional Jurisdiction, 

Additive decisions; Taxation; Equality; Discrimination; Neutrality, Competition. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E PLANO DE TRABALHO 

 

O problema dos direitos fundamentais é de concretização. O sistema legal, por vezes, 

não consegue ser suficiente para atender ao valor constitucional da igualdade. Por sua vez, 

levando-se em consideração o aspecto histórico, a exigência fiscal, via de regra, é utilizada 

associada à concessão de privilégios a determinadas categorias de pessoas. Constatação como 

essa, tem cada vez mais influenciado o pensamento doutrinário na busca do aperfeiçoamento 

do sistema jurídico. 

A sociedade brasileira a cada dia que vivencia a estabilidade econômica dá-se conta da 

importância do tributo nas relações econômicas e o legislador constituinte, originário de 1988, 

compreendeu a importância da imposição tributária não somente sob a dimensão da 

arrecadação, mas também dos efeitos que gera no desenvolvimento da atividade econômica. 

Sabemos que o contribuinte que possui um regime tributário mais benéfico leva vantagem na 

competição econômica e no mercado o qual se encontra inserido, tanto é assim que a 

Constituição, primando pela igualdade, autoriza a concessão de incentivos fiscais de modo a 

corrigir distorções na sociedade com o intuito de erradicar a pobreza, a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais (Art. 3º, Inciso III); reconhece expressamente a 

importância do tributo para a ordem econômica e possibilita a concessão de tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no país (Art. 170, Inciso IX). A garantia de um mercado competitivo 

se faz pelo equilíbrio nas relações entre as empresas de menor porte econômico e as de maior 

porte. É também uma forma de garantir maior proteção ao consumidor na medida em que 

dessa busca pelo equilíbrio, resulta uma maior concorrência entre as empresas fornecedoras 

de bens e serviços aumentando a possibilidade de opções de escolha ao consumidor.  

Admite-se com isso que o sistema tributário produz impacto negativo e positivo na 

livre concorrência e também na livre iniciativa. A neutralidade fiscal é pressuposto à livre 

concorrência, só se legitimando exceções quando consentidas pela Constituição, tanto é 

verdadeiro que o legislador constituinte derivado, dada a crescente importância do tema na 

sociedade brasileira, introduziu no texto constitucional o Art. 146-A por meio da Emenda 

constitucional n.º 42, de 19/12/2003, possibilitando disciplinar, por lei complementar, 

critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, 

sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. 
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Situações de quebra da neutralidade fiscal com flagrante impacto negativo no 

princípio da igualdade podem ser verificadas quando se identificam omissões legislativas, 

máxime naquelas situações em que a legislação cria tratamento mais favorecido para alguns 

contribuintes deixando de prever o mesmo benefício para outros que encontram-se em 

situações equivalentes. Nessas hipóteses em que não se consegue observar justificativa 

legítima ao tratamento mais benéfico, o contribuinte, não beneficiado, vê-se compelido a 

requerer do Estado uma medida que restabeleça a situação de igualdade. Reclama a 

intervenção do Poder Judiciário de modo que exerça a justiça constitucional, estendendo os 

efeitos da norma jurídica mais benéfica, àqueles que sem justificativa razoável não foram 

contemplados na norma que por esta razão é omissa. 

Nessas hipóteses o Poder Judiciário profere decisões interpretativas. Identificamos na 

doutrina estrangeira especialmente na italiana a teoria das sentenças aditivas em que se 

profere decisão judicial reconhecendo a omissão legal inconstitucional, ao invés de retirar a 

norma do sistema, corrige-se a omissão de modo a estender o âmbito de incidência da norma 

àqueles contribuintes não contemplados inicialmente, concretizando-se o princípio da 

igualdade. 

Surgem, então, diversos questionamentos: o Poder Judiciário legisla ao estender os 

efeitos da norma omissa? Usurpa as funções do Poder Legislativo? Tem legitimidade para 

atuar dessa forma? Trata-se de ativismo judicial? Em matéria tributária é possível a utilização 

da teoria das sentenças aditivas? É aplicável diante do princípio da estrita legalidade 

tributária? 

O Supremo Tribunal Federal instado a se manifestar sobre o tema editou 

jurisprudência reconhecendo tratar-se de função legislativa não autorizada pela Constituição. 

O tema ficou conhecido como a tese do legislador negativo, isto é, o controle de 

constitucionalidade somente pode ser exercido para retirar norma do sistema, segundo a visão 

clássica de Hans Kelsen (2003). 

Nada obstante, a Corte Constitucional brasileira demonstra afastar-se dessa 

interpretação inicial e, recentemente, manifestou-se de forma favorável ao uso da “teoria das 

sentenças aditivas”, ao proferir decisões com conteúdo aditivo em três Mandados de 

Injunções de n.ºs 670/ES, 708/DF e 712/PA, estendendo as prescrições contidas na Lei n.º 

7.783/89 que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, aos servidores 

públicos, concretizando o princípio da igualdade entre os trabalhadores públicos e privados. 

As referidas decisões são do tipo aditiva. 
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A pretensão desta dissertação é de investigar, sob a ótica doutrinária essa modalidade 

de decisão, investigar também as situações em que a decisão aditiva pode vir a ser utilizada; 

se o Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade está autorizado a proferir 

essa modalidade de decisão e se tem legitimidade para assim proceder. Pretende-se analisar a 

possibilidade de adequação e, portanto, de aplicação dessa modalidade de sentença em 

matéria tributária e dada a importância do princípio da igualdade para a compreensão da 

problemática, pretende-se também investigar o referido princípio e suas dimensões e também 

o princípio da igualdade em matéria tributária. Para não alterar a denominação que a doutrina 

italiana atribui à teoria utilizaremos a expressão sentenças aditivas como sinônimo de 

decisões aditivas, já que no sistema jurídico brasileiro o termo decisão é gênero do qual são 

espécies os despachos, as sentenças e os acórdãos. As espécies de decisões em que é possível 

a aplicação da teoria das sentenças aditivas são as sentenças (Art. 162, §1º do Código de 

Processo Civil), decisões proferidas por juízes singulares e os acórdão (Art. 163 do Código de 

Processo Civil), decisões proferidas por órgãos jurisdicionais colegiados. 

O presente trabalho utiliza do método hipotético-dedutivo, bibliográfico e dissertativo-

argumentativo. Para atingir o escopo pretendido, dividimos o trabalho dissertativo em cinco 

partes, em que na primeira dedicaremos à abordagem da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal que justifica a não concretização do princípio da igualdade em sua dimensão positiva 

em face da tese do legislador negativo, momento em que analisaremos quais os argumentos 

jurídicos adotados pela Corte Constitucional para justificar o referido posicionamento. 

Também nesse mesmo capítulo analisaremos temas essenciais à discussão, tal como o 

problema das omissões legislativas, o controle judicial constitucional das omissões, bem 

como analisaremos o método da interpretação conforme a Constituição e, por fim, 

identificaremos que o Supremo Tribunal Federal vem flexibilizando o referido 

posicionamento quanto à tese do legislador negativo. 

Na segunda parte cuidaremos do tema da igualdade analisando suas dimensões formal 

e material. Trataremos da evolução do princípio e sua constitucionalização no Brasil, bem 

como o modo como se apresenta na Constituição Federal de 1988, tratamentos do princípio 

também da igualdade em matéria tributária, relacionando-o com o tema da legalidade 

tributária. 

Na terceira parte analisaremos o instituto das sentenças aditivas, abordando a doutrina 

estrangeira e nacional, tendo como exemplo decisões de conteúdo aditivo proferidas na 

Espanha e notadamente na Itália, país esse em que as sentenças aditivas são utilizadas com 

maior frequência, razão pela qual analisaremos seu modelo de jurisdição constitucional 
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fazendo breve comparação com o modelo brasileiro. Investigaremos as críticas que a doutrina 

faz ao manuseio da teoria das sentenças aditivas como também os limites e óbices a sua 

utilização. 

Na quarta parte, cuidaremos do problema da legitimidade do Poder Judiciário quanto 

ao manuseio da teoria das sentenças aditivas em face das omissões legislativas. Analisaremos 

a evolução histórica dos direitos fundamentais e da própria jurisdição constitucional face à 

forte conexão com o tema, uma vez que o processo de concretização dos direitos 

fundamentais, e do direito à igualdade, legitimam-se também pelo aspecto histórico-evolutivo. 

Adotamos como método de trabalho identificar os argumentos utilizados pelos críticos de 

modo a desconstruí-los e, portanto, abordaremos a discussão em torno da separação de 

poderes, uma vez que o Poder Judiciário é acusado de usurpar a função legislativa ao proferir 

decisão de conteúdo aditivo, é dizer, de estar imiscuindo-se na esfera de atuação do Poder 

Legislativo. Analisaremos a atividade que o juiz exerce ao proferir uma decisão aditiva de 

modo a negar o argumento de que essa atividade se desnaturaria em ativismo judicial, bem 

como buscaremos identificar as atuais funções do magistrado na condição de juízes 

constitucionais, dado que são os guardiões da vontade suprema da Constituição, vontade essa 

que supera a ideia tradicional da supremacia do parlamento. A quinta parte será dedicada às 

considerações finais.  

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal já no início da década de 1990 externou posição sobre os 

efeitos da decisão no controle de constitucionalidade quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.o 493-0/DF, interposta pelo Procurador Geral da República com 

supedâneo no Art. 103, Inciso VI da Constituição, cujo intuito era obter pronunciamento da 

Corte para declarar a inconstitucionalidade do Art. 18, caput, §§ 1o e 4o, 20, 21, parágrafo 

único, 23, §§ 24 e §§, da Lei n. o 8.177, de 1 o de março de 1991, sob o argumento da 

incompatibilidade dos dispositivos legais que tornavam intangível o princípio do ato jurídico 

perfeito previsto no Art. 5 o, Inciso XXXVI da Constituição. 

 A discussão girou em torno da retroatividade da Lei n. o 8.177, de 1 o de março de 1991 

que previa a incidência de índice relativo à Taxa Referencial em contratos firmados com 

entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação e do Saneamento – SFH e SFS, 

firmados a partir de 24 de novembro de 1986 desde que, tais contratos estivessem pendentes. 

Na oportunidade, julgou-se, por maioria de votos, procedente in totum a ação direta de 
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inconstitucionalidade, reconhecendo-se a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados 

da Lei n. o 8.177, de 1 o de março de 1991. 

 Registra-se do voto do Ministro Moreira Alves, relator no julgamento, a defesa do 

entendido pela inconstitucionalidade da aplicação dos dispositivos legais relativa à incidência 

da Taxa Referencial, de forma retroativa aos contratos de financiamento em curso e anteriores 

ao início de vigência da Lei, ainda que se tratasse de lei de ordem pública, posto que a Taxa 

Referencial não tinha natureza de índice de correção monetária, portanto de índice neutro, e 

sim natureza remuneratória, razão em que a retroatividade da norma em relação aos contratos 

já firmados e que eram anteriores, tornava intangível o princípio constitucional do ato jurídico 

perfeito, previsto no Art. 5o, Inciso XXXVI da Constituição, concluindo por declarar os 

efeitos da inconstitucionalidade retroativamente, vale dizer, ex tunc.  

 O referido julgamento tem especial importância no que pertine ao entendimento da 

Corte, nos idos dos anos 1990, quanto aos efeitos do controle de constitucionalidade de lei em 

relação ao aspecto da modulação dos efeitos, bem como da atuação do Poder Judiciário e seus 

limites de intérprete da Constituição. Extrai-se do voto do Ministro Moreira Alves a discussão 

em torno da atuação do Poder Judiciário como espécie de legislador negativo.  

Sustentou, a Advocacia Geral da União, a hipótese de a Corte, a caso vindo a 

reconhecer a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da norma que previa a Taxa 

Referencial, a possibilidade da decisão judicial gerar vazio jurídico1 já que militava em favor 

da norma jurídica a presunção de constitucionalidade. Na oportunidade, registrou o Ministro 

Moreira Alves em seu voto que, diferentemente do que ocorria na Alemanha, no Brasil não se 

admitia a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade da lei como forma 

de se evitar o vazio legislativo, com a aplicação temporária da norma inconstitucional até que 

                                                 
1 Veja que essa preocupação do vazio legislativo externada pelo Ministro Moreira Alves, no modelo concentrado 
idealizado pela doutrina kelseniana de um sistema especial de ab-rogação de norma jurídica (teste do legislador 
negativo), resolver-se-ia com a adoção do efeito ex nunc à decisão do órgão de controle, reconhecendo-se efeitos 
na norma jurídica declarada inconstitucional, durante o tempo em que esta existiu (era válida) no sistema 
jurídico, retratando inclusive a possibilidade de modulação dos efeitos: “Isso significa que a anulação de uma lei, 
por exemplo pelo tribunal constitucional, não acerta, de forma alguma, o restabelecimento do estado de direito 
anterior à sua entrada em vigor, que ela não faz reviver a lei relativa ao mesmo objeto que havia sido ab-rogada. 
Resulta da anulação, por assim dizer, um vazio jurídico. A matéria que era até então regulada deixa de sê-lo; 
obrigações jurídicas desaparecem; seguem-se a liberdade jurídica. 
Poderão resultar daí consequências desagradabilíssimas. Sobretudo se a lei não foi anulada por causa do seu 
conteúdo, mas apenas por causa de um vício de forma qualquer que se produziu quando da sua elaboração, em 
particular quando a elaboração de uma lei para regular o mesmo objeto requer um prazo muito longo. Para 
remediar esse inconveniente, é bom prever a possibilidade de diferir a entrada em vigor da sentença de anulação 
até a expiração de certo prazo a contar da sua publicação.” Cf. KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 
Trad. de Alexandre Krug. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. p. 172.  
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o legislador editasse outra compatível com a Constituição.2 A presunção não poderia ser 

confundida como espécie de principio in dubio pro lege, posto tratar-se de direito objetivo, e, 

mesmo tratando-se de caso difícil, a decisão tomada não poderia basear-se em incertezas 

quanto à controvérsia do direito e que o eventual vazio legislativo que pudesse vir a surgir 

com a declaração de inconstitucionalidade, não lograria deixar de declarar a 

inconstitucionalidade da norma, posto que o sistema jurídico brasileiro, reconhece, como 

efeito do controle de constitucionalidade, a nulidade da norma, importa dizer, sua inexistência 

e, portanto, o efeito ex tunc do controle.  

Reconheceu-se nesse julgado que estaria vetado ao Poder Judiciário ir além do que o 

reconhecimento da inconstitucionalidade da norma. Esse entendimento foi inclusive objeto da 

Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal3, ao entender que não cabe aumentar vencimentos 

de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, não podendo o Poder Judiciário atuar 

como legislador positivo suprindo falta de norma regulamentadora, sob pena de quebra do 

princípio da independência e separação harmônica dos poderes ou funções do Estado. 

A tese do legislador negativo surge nas ideias de Kelsen quanto a sua concepção dos 

efeitos da decisão proferida em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade4, 

consistindo tal método de controle em um sistema especial de aferição de validade da norma 

jurídica, é dizer, um procedimento especial de revogação de lei5. No modelo de controle de 

constitucionalidade kelseniano se confunde o conceito de validade com o de existência, vale 

dizer, equipara os conceitos de validade e vigência ao de existência.  Se a norma existe, é por 

que é valida e vige, logo, se uma lei é declarada inconstitucional, pela ideia kelseniana, tal 

                                                 
2
 “De outra parte, no direito brasileiro, o eventual vazio legislativo resultante da declaração de 

inconstitucionalidade de uma norma não autoriza a não-declaração da inconstitucionalidade existente. No Brasil, 
de longa data esta Corte firmou a orientação de que a inconstitucionalidade da norma acarreta sua nulidade, não 
se adotando, portanto, a técnica, admitida na Alemanha, da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia 
da nulidade (unvereinbarkeitserklarung), a qual, em casos especiais (assim, para evitar a ocorrência de vácuo 
legislativo ou a possibilidade da criação de caos jurídico), permite a aplicação temporária da lei inconstitucional, 
até que o legislador, que a isto está obrigado, a substitua por outra que seja constitucional.” Extraído do voto do 
Ministro Moreira Alves no julgamento da ADIN 493-0-DF, DJ 04-09-92, p. 314.  
3 “Súmula 339 - não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. Cf. Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo 
Tribunal Federal - Anexa ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 148.  
4 Nesse sentido, Edílson Nobre também observa que a doutrina reputa a Kelsen a formulação da ideia do 
legislador negativo que ao tratar da legitimação da jurisdição constitucional afirma ser vedado ao Tribunal 
Constitucional “ir além da invalidação da norma que a esta se contrapõe”, o que extrapolaria sua função de 
garantidor do cumprimento da Constituição. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do 
legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 
112. 
5 “Por isso mesmo, o próprio Kelsen reconhece que a função do Tribunal Constitucional mais se assemelha a de 
um legislador negativo, equiparando a atividade de controle da constitucionalidade a uma modalidade especial 
de revogação da lei.” [Sic] Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. 
Legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 69.  
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norma é como se nunca tivesse existido e se nunca existiu, logicamente, a decisão judicial iria 

reconhecer sua inexistência desde o início, efeito ex tunc, contudo, no controle de 

constitucionalidade kelseniano, o efeito é ex nunc. Tal entendimento só é possível porque 

Kelsen (2003) entende que o direito não pode ser antijurídico, ou seja, se uma norma existiu, 

foi válida, e se o órgão de controle entende de forma diferente, deve expulsar a norma do 

sistema. Assim o controle de constitucionalidade kelseniano projetado para atender ao 

princípio da separação de poderes, defende o controle de constitucionalidade como uma 

atividade de ab-rogação da norma, processo especial legislativo, no caso, com função de 

legislador negativo6. Validez para Kelsen (2003) é uma validez relativa, ou seja, é válida 

porque deriva de outra norma, a norma existe, é válida naquele sistema jurídico. 

A referida tese de Kelsen (2003) serviu também na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal como argumento para justificar a não concretização do princípio da 

igualdade em sua dimensão positiva. Ávila (2004) identifica na jurisprudência da Corte 

Constitucional, agora tendo como conteúdo a matéria tributária, duas fases de 

desenvolvimento do pensamento da Corte sobre a tese do legislador negativo. Na primeira 

fase o Supremo manifesta-se sob o argumento de que as “decisões proferidas no controle 

abstrato de constitucionalidade das leis podem declarar a nulidade das normas jurídicas 

(eficácia negativa das decisões), mas não podem alterar de nenhum modo o seu conteúdo 

(eficácia positiva das decisões)”7, nessa fase a fundamentação decorre do princípio da 

separação dos poderes que proibiria o Poder Judiciário de substituir a norma faltante.8 Já na 

segunda fase, identifica-se tênue alteração do posicionamento que continua por entender que o 

Poder Judiciário não pode exercer função legislativa e,  

[...] quando o princípio da igualdade é violado, o Poder 
Judiciário pode declarar a nulidade da norma jurídica, 
mas ele próprio não pode, porém, instituir a norma 
adequada. Nesse sentido, quando o princípio da 
igualdade é violado porque uma pessoa ou grupo não foi 
alcançado por uma norma e, por isso, foi discriminado, 
o Poder Judiciário não pode modificar a norma, de 
modo a incluir nela a pessoa ou grupo objeto de 
discriminação.9  

No âmbito das situações de inconstitucionalidade por omissão do legislador o 

Supremo Tribunal Federal não reconheceu seu dever de concretizar o princípio da igualdade 

                                                 
6
 FISCHER, Octavio Campos. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. São 

Paulo: Renovar, 2004. p. 223 - 224. 
7 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com emenda constitucional n. 42, de 
19.12.2003. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 340. 
8 RE n.º 159.026/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ. 12.05.95, p. 12997. 
9ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com emenda constitucional n. 42, de 
19.12.2003. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 341. 
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quanto a sua dimensão material ou positiva, muito embora tenha externado a necessidade de 

concretizar a força normativa do princípio por meio de medidas alternativas, advindas do 

direito comparado, que se adequavam à realidade jurídica brasileira, quais sejam:  

[...] (a) extensão dos benefícios ou vantagens as 
categorias ou grupos inconstitucionalmente deles 
excluídos; (b) supressão dos benefícios ou vantagens 
que foram indevidamente concedidos a terceiros; (c) 
reconhecimento da existência de uma situação ainda 
constitucional (situação constitucional imperfeita), 
ensejando-se ao Poder Público a edição, em tempo 
razoável, de lei restabelecedora do dever de integral 
obediência ao princípio da igualdade, sob pena de 
progressiva inconstitucionalização do ato estatal 
existente, porem insuficiente e incompleto.10 

Dentre as medidas alternativas citadas no julgado observa-se a que permite estender 

os benefícios ou vantagens às categorias ou grupos inconstitucionalmente deles excluídos, 

essa medida alternativa é justamente a hipótese da sentença aditiva, espécie de decisão 

interpretativa utilizada como meio de se evitar danos ao sistema jurídico com a pronúncia de 

inconstitucionalidade na norma.11 

Já em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu caso concreto em que 

se discutia revisão de salários12, corrigindo a inconstitucionalidade de modo a estender o 

privilégio a outras pessoas que se encontravam na mesma condição. Para Ávila (2004), o 

Tribunal atribuiu uma eficácia positiva indireta ao princípio da igualdade, quando, ao invés 

de instituir nova norma, declarou nulo o critério de diferenciação que violava o princípio da 

igualdade, e uma vez afastado tal critério do sistema, atuação negativa, a norma passou a ser 

aplicada a todos indistintamente.13 

                                                 
10 Mandado de Injunção n.º 58, Rel. Min. Carlos Velloso, que teve como Relator para Acórdão o Min. Celso de 
Mello, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/1990, DJ 19.04.1991, p. 4580. 
11 “Não há como negar, diante deste quadro, que a utilização de decisões intepretativas no controle de 
constitucionalidade em abstrato já é uma tendência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colocando-
se, aparentemente, como uma alternativa viável aos supostos danosos efeitos de uma pronúncia de 
inconstitucionalidade.” Cf. COLNAGO, Cláudio de Oliveira Santos. Intepretação conforme a Constituição: 
decisões interpretativas do STF em sede de controle de constitucionalidade. São Paulo: Método, 2007. p. 20. 
12 Do voto do Ministro Maurício Correa extrai-se a seguinte passagem: “Não me parece que a solução desta lide 
esteja condicionada à declaração de inconstitucionalidade por omissão parcial da lei, a fim de que o Presidente 
da República encaminhe mensagem estendendo o reajuste do que foi desigual para atender os iguais, por ser de 
sabença geral  que na prática esse expediente não funciona e além do mais de duvidosa concretude. Não seria, 
pois, o caso, por outro lado, de declara-se em sede própria a inconstitucionalidade da norma que autorizou o 
reajuste discriminatório, porque seria uma forma de retirar do mundo jurídico o que legitimamente foi conferido, 
tanto mais que não seria tecnicamente possível ou viável ao Poder Judiciário fazê-lo, visto que nesta fase parte a 
lei não contêm inconstitucionalidade, porque revestida das formalidades determinadas pelo artigo 60, § 1º, II, 
letra a, da Constituição.” Cf. Recurso em Mandado de Segurança n.º 22.307-DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, julgado em 19/02/1997, DJ 13/06/1997, p. 26722. 
13 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com emenda constitucional n. 42, de 
19.12.03. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 341. 
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Outros julgados14 ainda são exemplos quanto à imprecisão da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no âmbito de proteção da força normativa do direito fundamental à 

igualdade, ao não aplicar o princípio quanto a sua dimensão positiva. 

Evidenciam-se no Brasil omissões legislativas parciais que do ponto de vista prático 

acabam por criar situações privilegiadas para determinados grupos de pessoas em detrimento 

de outras que se posicionam em igual situação fática e jurídica. Diante de tal realidade o 

Supremo Tribunal Federal, através de sua jurisprudência, já identificou que o controle de 

constitucionalidade no sentido de retirar a norma do sistema não é suficiente para a 

concretização do princípio da igualdade já que a solução no sentido de declarar a 

inconstitucionalidade por omissão parcial da lei para que posteriormente possa ser corrigida 

através de outra função do Poder é alternativa que não se concretiza do ponto de vista prático. 

Reconhece o Supremo Tribunal Federal, no direito comparado, meios alternativos para dar 

maior concretude ao princípio da igualdade como é o caso das sentenças aditivas. Contudo, a 

jurisprudência da Corte esbarra na denomina tese do legislador negativo que impede estender 

os efeitos da lei que contém omissão parcial àquelas pessoas ou grupos não beneficiados 

expressamente.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 É o que se vê do AI n.º 360461, AgR, Rel.  Min. Celso Mello, 2a Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 
28/03/2008, p. 1077, bem como RE n.º 461904 AgR, Rel.  Min. Celso de Mello, 2 a Turma, julgado em 
12/08/2008, DJ 29/08/2008, p. 777. 
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2 IGUALDADE 

 

2.1 SIGNIFICADO DOUTRINÁRIO  

 

Prevalece na doutrina nacional e estrangeira atualmente duas grandes discussões 

envolvendo o tema da igualdade, é dizer, a discussão quanto as ações afirmativas em torno do 

princípio da igualdade e a dificuldade prática principalmente em saber quais discriminações 

são suportadas pela ordem jurídica, máxime diante do caso concreto conforme identifica 

Ferraz (2005).15  

O tema das sentenças aditivas relaciona-se ao princípio da igualdade. A omissão 

legislativa parcial, quando cria uma situação de discriminação não justificada, gera tratamento 

privilegiado que impacta negativamente o princípio da neutralidade tributária. “As leis nada 

mais fazem se não discriminar situações”16 e a lei tributaria ao selecionar fato ou contribuintes 

pode desigualar pessoas ou grupos sem respaldo constitucional, dessa forma, para identificar 

casos de utilização das sentenças aditivas é imperioso observar o significado de igualdade, 

como se faz a eleição de critério de descrímen válido e identificamos um método de 

aplicação. 

Sabemos que o tributo exerce forte interferência nas sociedades ocidentais atuais, dada 

a sua importância para os agentes econômicos. A igualdade é, conforme registra Mello 

(1999)17, a primeira e fundamental das limitações à política legislativa e, atualmente, o tema 

tem se renovado nos debates jurídicos na Europa, especialmente quando relacionado à área 

econômica e fiscal, sobretudo porque está vinculado ao desenvolvimento da União Européia 

enquanto comunidade econômica. As leis tributárias impactam o princípio da igualdade em 

função de três razões:18 primeiramente a igualdade é impactada face ao fato de a tributação 

abranger diferentes circunstâncias das condições de sobrevivência; a tributação 

                                                 
15 FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na Tributação In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho 
(Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 459. 
16 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São 
Paulo. Malheiros, 1999. p. 16. Também para Ferraz (2005), que recorda o ensinamento de Celso Antônio, 
legislar é descriminar, e explica: “A lei é por natureza discriminatória. Sempre que haja disposição legal estará 
definindo regime jurídico próprio de determinada situação. Quando não houver regime jurídico discriminado 
para situação específica, não haverá distinção jurídical relevante, isto é, não haverá lei aplicável ao caso.” Cf. 
FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na: qual o critério que legitima discriminações em matéria 
fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p. 452.     
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo. 
Malheiros, 1999. p. 9 - 10. 
18 BIRK, D. The limited impact of the principle of equality on tax law. In: Legal Protection Against 
Discriminatory Tax Legislation. Kluwer Law Internacional: Great Britain, 2003. p.46.  
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frequentemente interfere em certos aspectos do desenvolvimento; e, face ao princípio da 

igualdade, deixa margem para diferentes políticas tributárias, ou políticas tributárias 

discriminatórias, nada obstante tenha o Poder Judiciário a função de coibir as ações 

arbitrárias.  

No direito comparado identifica-se a necessidade de harmonizar o sistema tributário 

europeu como condição para o progresso da União Européia.19 Relacionam-se as sentenças 

aditivas e a igualdade dada função de neutralidade e harmonização que o sistema tributário 

deve manter, já que nossa Constituição visa garantir a livre-concorrência.  

Normas tributárias criam regimes que limitam o princípio da igualdade ao gerar como 

resultado prático a desigualdade da carga tributária entre contribuintes em situações iguais. 

No âmbito da tributação estadual ou municipal é comum ouvirmos falar da denominada 

“guerra fiscal” gerada pela estipulação de regimes tributários mais brandos como forma de 

atrair investimentos. Notadamente vem se observando que são justamente as grandes 

empresas, aquelas com maior capacidade contributiva, que obtém da política tributária uma 

menor carga fiscal. O resultado maior é o desgaste do princípio da igualdade com efeitos 

diretos na livre concorrência e, portanto, na economia. Tal impacto se reflete negativamente 

na geração de empregos e na defesa do consumidor uma vez que os privilégios gerados em 

situações em que se evidencia uma omissão legislativa parcial produz como efeito, 

enfraquecimento de contribuintes que não foram beneficiados pelo regime tributário mais 

benéfico, diminuindo a oferta de bens e serviços.  

O direito enfrenta o problema da equivocidade de significado20 dos termos linguísticos 

e, tal equivocidade também permeia o termo igualdade cuja noção está relacionada a outros 

princípios vinculados ao desenvolvimento ético-social da comunidade, tais como liberdade, 

justiça, bem comum. Isoladamente igualdade não quer dizer nada, é um termo neutro em 

termos de conteúdo material21. Podemos dizer mesmo que o termo igualdade é fruto ou tem o 

                                                 
19 “The principle of equality in European taxation can not only make progress if the processo of harmonization 
proceeds.” Cf. BIRK, D. The limited impact of the principle of equality on tax law. In: Legal Protection 
Against Discriminatory Tax Legislation. Kluwer Law Internacional: Great Britain, 2003. p. 53. 
20 “Se ha indicado, que con el término igualdad se ha pretendido aludir a realidades o a esperanzas, a verdades 
de la naturaleza o a programas revolucionários, a explicaciones racionales de la condición humana o a 
pretensiones arbitrarias. En ocasiones, la igualdad ha sido considerada como una realidad histórica, otras veces 
como una fantasía utópica, por lo que ha sido punto de partida o meta de llegada. Mucha veces ha revestido el 
papel de un símbolo: derecho, deber, reivindicación o obediencia de una ley suprema. En todo caso, es fácil 
advertir trás el término <<igualdad>> la alusión a ideias, valores y sentimientos muy dispares, producto de 
concepciones del mundo, muchas veces, antagônicas.” Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la 
igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 15 - 16. 
21 Nesse sentido registra Ferraz (2005): “Não há, portanto, nenhum conteúdo jurídico na afirmativa de que a 
igualdade consistiria em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.” Cf. FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho. Igualdade na Tributação: qual o critério que legitima discriminações em matéria fiscal. In: 
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seu sentido construído na sociedade, donde seu significado implica como regra, uniformidade 

de tratamento que a desigualdade ou a regra de discriminação configura situação excepcional 

carecedora de justificação.22 

É um conceito comparativo que exprime a ideia de equilíbrio entre partes; implica a 

formação de um juízo relacionando indivíduos. Persegue-se a justiça através de um juízo 

relacional que se faz entre dois ou mais sujeitos em função de um critério, destinado a 

determinada finalidade; em ultima ratio, o princípio empresta um caráter essencialmente 

qualitativo ao conteúdo das normas.23 Tal ato de equiparação, ensina Kaufmann (1999), não é 

só racional ou não se funda apenas no conhecimento racional, importante reconhecer que o 

ato de equiparação implica sempre uma decisão, um exercício de poder:24 

Igualdade es, por tanto, igualdad de relaciones, algo 
correspondiente, algo análago. El carácter análago del 
ser (éste no se fundamenta necesariamente en la 
douctrina teológica de la analogia entis = problema de 
Dios) es el supuesto para que podamos llegar a un  
orden en nuerstro conocimiento y en nuestras 
relaciones. Si todo fuese uno no existirían diferencias; 
entonces no tendría sentido, en efecto sería imposibile, 
construir palabras y normas diferentes. Si no hubiese, 
por outra parte, nexos en la cosas, entonces para cada 
acción. Orden existe solo en razón de la analogia del ser 
que representa un médio entre identidad y diferencia, 
entre igualdad absoluta y diferencia absoluta.25   

Do ponto de vista da igualdade enquanto coincidência ou equivalência parcial entre 

diferentes entes26, é dizer, como um processo relacional e comparativo apto a extrair 

                                                                                                                                                         
FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. p. 453. O autor ainda debate sobre a clássica definição atribuída a Aristóteles afirmando que nada diz o 
conceito sobre o que seja de fato igualdade e apenas pela identificação do critério de discriminação é que é 
possível saber identificar se uma situação é igual ou atende ao princípio da igualdade.  
22 Esta é inclusive a conclusão a que chega Ferraz (2005): “A igualdade exige como regra a uniformidade de 
tratamento, que haverá de ser aplicada à imensa maioria dos casos, sendo muitíssimo excepcional que se 
configurem situações justificadoras de tratamento diferenciado.” Cf. FERRAZ, Roberto Catalano Botelho.  
Igualdade na Tributação: qual o critério que legitima discriminações em matéria fiscal.In: FERRAZ, Roberto 
Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 520.   
23 Ao tratar sobre o princípio da universalidade, Miranda (2000) propõe ser este incindível em relação ao 
princípio da igualdade, nada obstante, sejam coisas distintas, o princípio da universalidade determinará que todos 
de uma determinada comunidade jurídica possam estar sujeitos as regras consagradas, portanto, tem caráter 
quantitativo, ao passo que o princípio da igualdade, dotado de aspecto qualitativo, afirmará que todos tem ou 
estão sujeitos aos mesmos direitos e deveres previsto e consagrados na referida comunidade jurídica. 
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra 
Editora, 2000. p. 215 - 216. 
24 “Sin duda, la igualdade es invariablemente un acto de equiparación, y este acto no reposa solo en 
conocimiento racional, sino significa, siempre y sobre todo, una decisión, poder.” Cf. KAUFMANN, Arthur. 
Filosofia del derecho. Trad. Luis Villar Borda e Ana María Montoya. Colômbia: Universidade Externado de 
Colômbia, 1999. p. 295. 
25 KAUFMANN, Arthur. Filosofia del derecho. Trad. Luis Villar Borda e Ana María Montoya. Colômbia: 
Universidade Externado de Colômbia, 1999. p. 29. 
26 Observa ainda Pérez Luño que do ponto de lógico, igualdade é diferente de identidade que implica na 
coincidência absoluta de um ente consigo mesmo, e, por sua vez diferente de semelhança que implica apenas na 
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equivalências, imperioso é identificar os pressupostos lógicos do termo igualdade sendo 

importante reconhecer as três característica básicas da dimensão lógica da igualdade 

registradas por Luño (2007): 

[...] a) Se trata de una noción que exige partir, 
constitutivamente, de una pluralidad, de personas, 
objetos o situaciones; alude siempre a dos o más entes 
entres los que se manifiesta la condición de ser iguales. 
Predicar, unilateralmente la igualdad implica de algo 
para consigo mismo, equilave a confundir la igualdad 
con la identidad. 
b) El concepto de igualdad implica una dimensión 
relacional. La pluralidad de su alcance se explícita en 
relaciones bilaterales o multilaterales. No existe 
igualdad donde no se estabelece un determinado nexo 
entre varios entes. En un supuesto de entes aislados e 
incomunicados no cabe estabelecer juicios de igualdad. 
c) La relación de igualdad se explícita en la 
comparación entre los entes de los que se predica. Se 
precisa contar, por ello, con un elemento que haga 
posible la comparación: un tertium comparationis. Esto 
equivale a decir que dos o más entes son iguales, es 
decir, cualidad común, el tertium comparationis que 
opera como elemento produce. La determinación de este 
término de comparación es básica para calificar a dos o 
más entes como iguales. La exigencia de un juicio 
comparativo se explícita en la necesidad de estabelecer 
qué entes y qué aspectos de los mismos van a 
considerarse relevantes a efectos de la igualdad.27 

 Na doutrina nacional, Ávila (2008), analisando a definição de igualdade, identifica 

elementos estruturais necessários ao estabelecimento da relação de igualdade, quais sejam: 

(1) os sujeitos, dado o raciocínio comparativo que se faz entre objetos relacionados a sujeitos 

juridicamente protegidos, inseridos ou não na relação jurídica28; (2) medida de comparação, 

ou seja, o critério de comparação escolhido e que deve estar compatível com a promoção de 

determinada finalidade constitucional; (3) elemento indicativo da medida de comparação, 

devendo tal elemento estar compatível com a medida de comparação, é dizer, que permita a 

visualização de um vínculo de correspondência; e, (4) a finalidade da diferenciação, isto é, 

um objetivo constitucionalmente prescrito, mas não só, que também traga como resultado a 

concretização do objetivo constitucional.29  

                                                                                                                                                         
afinidade ou aproximação entre entes diferentes. Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la 
igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p.17. 
27 Cf.LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 18. 
28 Aqui o autor faz referência expressa a relação jurídica tributária o que entendemos ser pertinente máxime em 
relação ao presente trabalho uma vez que se analisa a concretização da igualdade aqueles que não foram 
contemplados por determinada norma jurídica mais benéfica e portanto demandam a atuação do Estado, via 
Poder Judiciário, de modo a viabilizar a realização do controle de constitucionalidade com via a estabelecer a 
igualdade material. ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 43. 
29 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 42 - 73. 
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Miranda (2000) empreende estudo de modo a extrair que o sentido da igualdade 

assenta-se sobre três pontos, quais sejam:  

[...]a) Que a igualdade não é identidade e igualdade não 
é igualdade natural ou naturalística; b) Que igualdade 
significa intenção de racionalidade e, em último termo, 
intenção de justiça; c) Que a igualdade não é uma 
<<ilha>>, encontra-se conexa com outros princípios, 
tem de ser entendida – também ela – no plano global 
dos valores, critérios e opções da Constituição 
material.30 (grifo nosso)  

O princípio da igualdade, portanto, deve conter em seu conceito o caráter de não 

possui conteúdo material próprio, ser comparativo e relativo, dotado de carga valorativa 

dirigida à busca do ideal de justiça, a depender de um critério de valoração justificado na 

comunidade jurídica em que se apresenta o caso concreto, consubstanciando em um exercício 

de poder. 

Regredindo ao último aspecto identificado por Miranda (2000), ou seja, que a 

igualdade se comunica com outros princípios da Constituição é extremamente significante ao 

desenvolvimento do presente estudo posto que via de regra nosso sistema tributário trabalha 

com a ideia de igualdade geral, ou seja, é dado pela legislação tributária um determinado 

padrão fiscal, esquecendo-se os efeitos gerados no contribuinte considerado 

individualmente31, contudo, tais resultados práticos podem conflitar com outros princípios e 

valores constitucionalmente protegidos, tais como a livre iniciativa e a livre concorrência. O 

princípio da igualdade relacionado ao princípio da livre concorrência implica como resultado 

a formulação de um sistema tributário neutro, não discriminador, em termos de conseqüências 

práticas. 

Na tributação a igualdade se faz com a uniformidade da ordem legal32, máxime porque 

muitas das diferenças que impactam a carga tributária não se albergam na Constituição e tal 

tarefa é não só constitucionalmente posta ao cargo do legislador, mas também da 

administração33 e dos tribunais: 

                                                 
30 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000. p. 237 - 238. 
31 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 78 - 85. 
32 “Estabelishment of equality of the tax burden is only possible if the tax conditions are the same: equality can 
only be reached within a uniform legal order.” Cf. BIRK, D. The limited impact of the principle of equality on 
tax law. In: Legal Protection Against Discriminatory Tax Legislation. Kluwer Law Internacional: Great 
Britain, 2003. p. 47. 
33 “The principle of equality addresses not only the legislator but also the administration, which has to enforce 
the laws. Poor and selective enforcement of taxes can make a law complying with the principle of equality 
ineffective and may lead to differences in the tax burden which are not covered by the law.” Cf. BIRK, D. The 
limited impact of the principle of equality on tax law. In: Legal Protection Against Discriminatory Tax 
Legislation. Kluwer Law Internacional: Great Britain, 2003. p. 51.  
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In the end it is the citizen who must enforce the equality 
of law application before the courts. If he considers a 
law inconsistent with the principle of equality, the 
Federal Constitucional Court is the only institution 
which can declare the law unconstitutional. However, 
every judge is obliged to test the constitutionality of a 
law before applying it and – if he considers the law to 
be unconstitutional – to submit it to the Federal 
Constitutional Court.34    

Dado o caráter neutro e relacional do significado de igualdade, só existe ou só se pode 

falar em isonomia quando a lei discrimina e ao assim proceder faz com base em algum 

critério, portanto, “o grande problema da isonomia está em identificar os critérios legítimos 

adotáveis pela lei para separar as pessoas em categorias, às quais se aplicarão regras 

distintas.”35  

Identificam Tipke e Lang (2008) que a jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Federal alemão comumente tem interpretado a regra da igualdade como proibição de arbítrio: 

O BVerfG parte do princípio de que a regra da 
igualdade contém a diretiva geral, na mais sólida 
orientação pelo pensamento de justiça de tratar 
igualmente os iguais, os desiguais conforme sua 
peculiaridade diferentemente. Conforme a isto é a regra 
da igualdade ofendida, se não se pode descobrir um 
motivo razoável resultante da natureza das coisas ou de 
outro modo objetivamente elucidativo para a 
diferenciação legal ou tratamento isonômico, em suma, 
se a determinação pode ser descrita como arbitraria. 
Nem poderia ser tratado o essencialmente igual como 
arbitrariamente desigual, nem o essencialmente 
desigual como arbitrariamente igual.36 

Na doutrina nacional evidencia-se a concordância em torno de que o princípio da 

igualdade veta a arbitrariedade, “com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem 

jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas.”37, 

também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem dado essa mesma interpretação ao 

princípio figurando como exemplo o julgamento proferido na ADI n.º 3105/DF38, em que a 

                                                 
34 BIRK, D. The limited impact of the principle of equality on tax law. In: Legal Protection Against 
Discriminatory Tax Legislation. Kluwer Law Internacional: Great Britain, 2003. p. 46. Vale o registro que no 
Brasil o controle de constitucionalidade pode ser feito por qualquer órgão judicial, juiz ou tribunal, no chamado 
controle difuso.  
35

 FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na: qual o critério que legitima discriminações em matéria 
fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p. 455. 
36

 Cf. TIPKE, Klaus; e LANG, Joachim. Direito tributário. Trad. da 18. ed. Alemã de Luiz Doria Furquim. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008.  p.193-194. 
37 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São 
Paulo. Malheiros, 1999. p.18.  
38 No julgado restou reconhecida e declarada a inconstitucionalidade das expressões “cinqüenta por cento do” e 
“sessenta por cento do”, constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003. STF. Tribunal Pleno. ADI 3105/DF. Rel. Min. Ellen Gracie. Relator para o Acórdão: Min. 
Cezar Peluso. Julgamento: 18/08/2004. DJ. 18/02/2005. p. 4.  
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Corte julgou arbitrário e declarou inconstitucional a previsão de instituição de contribuição 

previdenciária por meio de bases de cálculos diferenciadas para servidores e pensionistas, de 

um lado, da União, e de outro dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto nos 

Incisos I e II do Parágrafo Único do Art. 4º da Emenda Constitucional n.º 41/2003.39  

Nada obstante, já haver certo consenso quanto à necessidade de escolha de um critério 

de diferenciação para efeito de aplicação da igualdade o fato é que Ferraz (2005) denuncia 

imprecisão na sua escolha do critério de comparação, máxime quando diante de um caso 

concreto, fato que caracteriza não só a atuação do legislativo40, mas também do judiciário: 

Entendeu-se, assim, em alguns momentos, que a 
diferente ocupação profissional é critério diferenciador 
inadmissível para aplicar distintos regimes tributários, 
como no caso de transporte escolar face ao IPVA, e de 
rendimentos de verba de representação para 
magistrados; em outros, que ser instituição financeira ou 
sociedade de profissionais liberais, é justificativa mais 
que suficiente para um tratamento diferenciado entre 
contribuintes que se encontram substancialmente em 
idêntica situação; num terceiro instante, que ser 
sociedade de profissionais liberais é distinção aceita 
para excluir tratamento de micro ou pequena empresa, 
ainda que dentro dos mesmos parâmetros econômicos 
de faturamento. E assim segue oscilando a 
jurisprudência do STF, sem que se possa identificar 
critério orientador de suas decisões, diferentemente do 

                                                 
39 “Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os 
alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos 
proventos e das pensões que supere: 
I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.” Disponível 
no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm. Acessado em 13/07/2009. 
40 Observa Ferraz (2005): “Apesar do reiterado e detalhado princípio da igualdade em matéria tributária, 
explicitado com eloqüência a Constituição de 1988, o sistema tributário brasileiro vem adotando fortíssima 
tendência a tratar diferentemente os contribuintes, gerando regimes específicos, alíquotas diferenciadas, reduções 
de base de cálculo, diferimentos, isenções e incentivos, sem que haja explicitação de critérios 
constitucionalmente eleitos para tais distinções.” Cf. FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na 
Tributação: qual o critério que legitima discriminações em matéria fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano 
Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 472. São exemplos 
de diplomas desigualitário a Lei n.º 8.989/95 que estabelece isenção de IPI para taxistas (em favor de 
determinada categoria profissional); identifica ainda o referido autos a Lei n.º 9.718/98 que ao elevar a alíquota 
de Pis e permitir a compensação com CSLL gerou como resultado tratamento diferenciado entre empresa 
lucrativas e com baixa lucratividade onerando a carga tributária para as empresa com baixa lucratividade; já no 
Estado do Rio Grande do Norte destacamos  o decreto n.º 19.228/2006 que prescreve benefício fiscal para o setor 
atacadista através da estipulação de regime tributário diferenciado para contribuintes que já sejam atacadista há, 
no mínimo, 120 (cento e vinte dias), que tenham seu estabelecimento matriz localizado no Estado há mais de 12 
(doze) meses no Estado; e dentre outras exigências que apresente faturamento médio mensal no último trimestre, 
igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
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‘consagrado’ e vazio pseudo-aristotélico princípio de 
‘tratar os iguais igualmente e desigualmente os 
desiguais’.41 

Surge com o tema a necessidade de aprofundar o conhecimento em torno do conceito 

de discriminação, isso porque dele depende o conceito de igualdade, o que leva a ter em 

mente que todo padrão de igualdade implica considerar determinados padrões ou fatores 

como relevantes em detrimento de outros. A origem do termo discriminar advém do Latim 

“descriminare” e “discernere”42; tem seu uso valorativamente neutro significando separar, 

distinguir alguma coisa ou algo de outra, contudo, já inserida no contexto jurídico e político, 

o termo deixar de apresentar um sentido neutro passando a ser associado com atitudes, com 

medidas; via de regra, seu uso adquire um valor negativo, isto é, discriminar supõe a adoção 

de uma atitude parcial, injusta, contrária a algo ou a alguém.43 

Observa Rabossi (2007) que do ponto de vista da vasta bibliografia filosófica e 

técnica, o princípio da igualdade tem sua formulação explicitada no sentido de que “todos os 

aspectos relevantes dos seres humanos devem ser considerados e tratados de igual maneira, é 

dizer, de uma maneira uniforme e idêntica, a menos que haja um razão suficiente para não 

fazê-lo”44. Tal formulação, do ponto de vista zetético, implica novas considerações e 

questionamentos, tais como a de saber identificar o que é um aspecto relevante para fins de 

                                                 
41 Cf. FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na Tributação: qual o critério que legitima discriminações 
em matéria fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 458. No mesmo sentido Celso Antônio Bandeira de Mello ensina: “À guisa de 
conclusão deste tópico, fica sublinhado que  não basta a exigência de pressupostos fáticos diversos para que a lei 
distinga situações sem ofensa à isonomia. Também não é suficiente o poder-se arqüir fundamento racional, pois 
não é qualquer fundamento lógico que autoriza desequiparar, mas tão-só aquele que se orienta na linha de 
interesses prestigiados na ordenação jurídica máxima. Fora daí ocorrerá incompatibilidade com o preceito 
igualitário.” Cf. BANDEIRA, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 
ed. São Paulo. Malheiros, 1999. p. 43.     
42 “The original meaning of the verb ‘to discriminate’ (from the Latim ‘discriminare’ and ‘discernere’(to 
separete) and ‘cernere’(to sift)) is neutral. It refers to ‘distinction’and ‘differentiation’. By their very nature the 
concepts embodied in these terms are relative. Differentiation requires two persons, objects or concepts. In our 
tangible world no two humans, animals or things are fully identical, as there is always at least a difference in 
location.” Cf. RAAD, Kees Van. Nondiscrimination in internacional tax law. Series on Internacional Taxation 
n. 6. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1986. p. 7.  
43 “En español, discriminación es `acción y efecto de discriminar´, y discriminar muestra dos direcciones de 
significado: una moralmente neutra: `Separar, distinguir, diferenciar una cosa de outra´, que equivaldría a todas 
las operaciones que hemos visto como inherentes al ser, al discurrir, al analizar, al dictar normas. Pero también 
aparece una dirección con carga moral: `Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 
raciales o religiosos, políticos, etc.´ Hablamos de discriminación, pues, cuando cumplimos acciones que 
pudiendo resultar neutras (o necesarias inclusive) como son el separar, distinguir o diferenciar las realizamos por 
motivos raciales, religiosos, políticos, etc.” Cf. SARLO, Oscar. Sobre la noción de igualdad. El princípio de 
igualdad: en la teoria del derecho y la dogmática jurídica. Coord. Oscar Sarlo y Andrés Clanco. Montevideo: 
Fundación de Cultura Universitária, 2008. p. 30. 
44 “en todos los aspectos relevantes los seres humanos deben ser considerador y tratados de igual manera, es 
dicer, de una manera uniforme e idêntica, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo.” Cf. 
RABOSSI, Eduardo. Derechos humanos: el principio de igualdad y la discriminación. El derecho a la igualdad: 
aportes para un constitucionalismo igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: 
Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 46. 
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oferecimento de um tratamento igual, bem como o que seria uma distinção razoável capaz de 

não afetar o princípio da igualdade, ou seja, quais são as razões suficientes para que não se dê 

um tratamento igual, e qual valor ou quais valores de igualdade devem ser considerados na 

hipótese de um caso concreto? A formulação da igualdade como exposta, observa Rabossi 

(2007), apresenta ao menos duas consequências, isto é, que a formulação assim posta concebe 

a possibilidade de que os indivíduos podem ser tratados diferentemente segundo aspectos 

relevantes diante de um ponto de vista aceitáveis; e, dada a conexão da formulação da 

igualdade com o princípio da não-discriminação e o princípio de proteção que reclama uma 

igualdade positiva, donde se proíbe a estipulação de discriminações sustentadas por critérios 

irrelevantes, arbitrários e irrazoáveis.45  

Raad (1986) ao tratar sobre o tema faz observação quanto ao sentido neutro do termo, 

reconhecendo que a identificação de uma característica poderá servir de base para o 

reconhecimento de um tratamento diferenciado podendo este ter uma caracterização positiva 

ou negativa.46 O sentido neutro do termo discriminar virtualmente desapareceu e, atualmente, 

o termo tem recebido um sentido pejorativo; nos dias atuais, tem sido associado a tratamentos 

que desfavorecem alguns em detrimentos de outros, como também caracterizados como não 

razoáveis, arbitrários ou irrelevantes.47  Já Vázquez (2008)48 verifica que a noção do termo 

descriminar já havia sido incorporada nos textos das Constituições do século XX, naquele 

momento entendido como uma manifestação de vulneração do princípio da igualdade. 

                                                 
45 “Es consistente con el princípio de igualdad que los seres humanos sean tratados de manera diferencial en 
tanto las diferencias en juegos sean relevantes. Las consecuencias que se siguen de esto son, al menos, dos. La 
primera es que el principio de igualdad parece incluir, como parte esencial, el reconocimento de que los seres 
humanos pueden ser tratados de manera diferencial en tanto y en cuanto las diferencias en juego sean relevantes 
desde cierto punto de vista aceptable. 
La secunda consecuencia es la que más nos interesa en este contexto: se siguen del princípio de igualdad, o se 
derivan o están conectados con él, dos princípios importantes. El primero es el principio de la no discriminación, 
que, como se suele decir, es algo así como el principio negativo del principio de igualdad, al prohibir 
diferenciaciones sobre fundamentos irrelevantes, arbitrários o irrazonables. El segundo principio, que se suele 
llamar principio de protección, está diseñado con el objeto de imponer y lograr una igualdad positiva a través de 
lo que se denomina `discriminación inversa´ y `acción positiva´.” Cf. RABOSSI, Eduardo.  Derechos humanos: 
el principio de igualdad y la discriminación. El derecho a la igualdad: aportes para un constitucionalismo 
igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 
47. 
46 RAAD, Kees Van. Nondiscrimination in internacional tax law. Series on Internacional Taxation n. 6. 
Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1986. p. 7 - 8. 
47 “In modern parlance the neutral meaning of the word “descrimination” has virtually disappeared. In the 
course of time, two elements have been added. At present, the term is restricted to instances where the 
discriminated person is treated with less, rather than more, favor. In addition, the term nowadays implies that, in 
view of the nature of the treatment concerned, the grounds for the differential treatment are unreasonable, 
arbitrary or irrelevante.” Cf. RAAD, Kees Van. Nondiscrimination in internacional tax law. Series on 
Internacional Taxation n. 6. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1986. p. 8. 
48 VÁZQUEZ, Mariana Valet. El derecho penale y la igualdad. El princípio de igualdad: en la teoria del 
derecho y la dogmática jurídica. Coord. Oscar Sarlo y Andrés Clanco. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitária, 2008. p. 161. 
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Dito dessa forma é pacífico que a escolha de um critério de comparação depende da 

constatação da relevância da situação posta em exame e se pretende finalidade que possa ser 

extraída do texto constitucional: 

Se generalidades ou diferenças entre grupos a serem 
comparados são relevantes, depende de imediato do 
critério de comparação (tertium comparationis), que é 
introduzido no confronto de grupos. A regra de 
igualdade é uma carta branca na medida em que não 
favorece o próprio critério de comparação. O critério de 
comparação deve ser exato, isto é, uma valoração de 
justiça reconhecido pela comunidade jurídica.

49
 

 Já Mello (1999) ao justificar a escolha de um critério legal de comparação que se 

preste a concretização do princípio da igualdade, além de que seja demonstrável 

constitucionalmente o vínculo, informa que esta não deve atingir de modo atual e absoluto, 

um só indivíduo (uniformidade), que sejam relevantes as características evidenciadas nas 

situações ou pessoas desequiparadas, que exista uma correlação lógica entre os fatores 

diferenciais e o regime jurídico aplicável, em termos abstratos, mas que também, em concreto, 

seja pertinente com os interesses constitucionalmente protegidos.50  

Universalmente identificam-se critérios os quais não poderão servir como instrumento 

para diferenciações, trata-se, pois da identificação da igualdade sob o aspecto negativo, ou 

seja, de afastar privilégios o que se faz na proibição em se estatuir distinções em razão da 

raça, cor, religião ou sexo; um segundo aspecto é a identificação de critério constitucional 

para a concretização material da igualdade assim como afirma Ferraz (2005) ao identificar 

como critério de comparação em matéria tributária constitucionalmente permitido, o da 

capacidade tributária: 

[...] a dificuldade da análise de discriminações está em 
identificar os critérios possíveis e adequados para 
discriminar. O direito vai indicando alguns que não 
podem ser utilizados na legislação (cor, sexo, religião) e 
outros que devem ser utilizados em determinado 
âmbitos (capacidade econômica, relativamente à 
tributação).

51      
No direito comparado, especificamente no direito tributário italiano, Natoli (1979) faz 

a mesma constatação a partir da Constituição italiana na qual observa relação entre a 

capacidade tributária e o fato gerador (fato jurídico tributário) ao afirmar que o Art. 53 da 

                                                 
49 Cf. TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito tributário. Trad. da 18. ed. Alemã de Luiz Doria Furquim. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008.  p. 195. 
50 MELLO, Celso Antônio Bandeira. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo. 
Malheiros, 1999. p. 41.  
51 Cf. FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na Tributação: qual o critério que legitima discriminações 
em matéria fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 504. 
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Constituição tem como destinatário imediato o legislador e mediato o contribuinte, donde a 

imposição tributária não se justifica somente em virtude ou em conexão à despesa pública, a 

capacidade tributária é um limite ao legislador: 

Secondo quest’ordine di ideei l legislatore non `e libero 
nell’esercizio della sua potestà tributaria – risultando 
essa limitata appunto dal principio della capacità 
contributiva – e non v’`e dubbio che il primo 
destinarario della norma i cui all’art. 53 sia il legislatore 
medesimo.

52     
Pois bem, Ferraz (2005) defende a existência específica de um critério de comparação 

destinando a determinada finalidade constitucional, nada obstante, o autor faz referencia a 

divergência na doutrina quanto à definição de um critério per si. Ávila (2008)53 registra que 

via de regra o legislador constituinte originário estabeleceu o principio da capacidade 

contributiva com o intuito de concretizar a igualdade na tributação, mas há outros critérios 

que possam servir melhor e atender a finalidade de comparação, ou seja, inexiste um critério 

objetivo uma vez, que a escolha do critério é subjetiva, dentre aquelas inserida na constituição 

afim de atender determinado interesse juridicamente protegido conforme identifica Valcárcel 

(2005): 

Hoje em dia é já um lugar comum, e assim ocorre na 
maior parte da doutrina, afirmar que o princípio de 
capacidade contributiva é incapaz, por si só, de dar 
resposta a todos os problemas ofertados pelo fenômeno 
tributário. Dito de outra forma: não se pode considerar o 
princípio de capacidade contributiva como o critério 
exclusivo da justiça do tributo, pois não serve para 
explicar adequadamente as possíveis diferenças de 
tratamento fiscal que o legislador deseja introduzir. 54 

Outro ponto que tem merecido detido exame da doutrina é quanto à metódica de 

aplicação do princípio da igualdade. Mello (1999) propõe sua investigação estabelecendo 

bases para identificar o critério legitimamente manipulável que permite distinguir pessoas e 

situações a receber tratamento isonômico, identificando os elementos que possibilitam a 

                                                 
52 NATOLI, Luigi Ferlazzo. Fattispecie tributaria capacità contributiva. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 
1979. p. 32. 
53 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributaria. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 42. 
54 Cf. VALCÁRCEL, Ernesto Lejeune apud FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na Tributação: 
qual o critério que legitima discriminações em matéria fiscal.In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) 
Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 498. No mesmo sentido são as 
afirmações de José Ricardo do Nascimento Varejão: “não há critérios objetivos para a escolha do critério de 
valoração. A eleição do critério valorativo é realizada, em sua grande parte, de modo subjetivo, legitimando-se 
caso seja realizada de modo razoável, suficiente e de maneira a atender aos fins da diferenciação específica 
necessária à aplicação da isonomia no caos concreto (finalidade).” Cf. VAREJÃO, José Ricardo do Nascimento. 
Princípio da igualdade e direito tributário. São Paulo: MP editora, 2008. p. 115. 
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discriminação sem afronta ao princípio constitucional da isonomia55, ou seja, quais as 

situações que o ordenamento jurídico tolera serem discriminadas. Deve, portanto, identificar a 

razão como conteúdo da isonomia, os motivos que permitem identificar a situação 

discriminatória como legítima ou não56, posto que é propósito da norma jurídica discriminar 

situações, obrigando uns em detrimento de outros, permitindo algo a uns em detrimento de 

outros, no seu mister de regular a conduta intersubjetiva57, sendo necessário identificar 

quando a discriminação é vedada e quais os limites à atividade legal com conteúdo 

discriminatório58. São três os critérios para identificação do desrespeito ao princípio da 

igualdade, sendo o primeiro o elemento tomado como fator de desigualação; o segundo, o 

critério de identificação da correlação lógica, o elemento que permite a disparidade de 

tratamento e o próprio tratamento dispensado; e, o terceiro critério que é a compatibilidade da 

correlação lógica a permitir o tratamento discriminatório com os interesses protegidos pelo 

sistema constitucional, de forma simultânea, quer dizer, há que se verificar, sob o ângulo da 

pertinência, os três critérios de uma só vez, para se poder afirmar a compatibilidade com o 

princípio da igualdade: 

Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um 
lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há 
justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à 
vista do traço desigualador acolhido, atribuir o 
específico tratamento jurídico construído em função da 
desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar 
se a correlação ou fundamento racional abstratamente 
existente é, in concreto, afinado com os valores 

                                                 
55 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo. 
Malheiros, 1999. p.11. 
56 “Dês que se atine com a razão pela qual em um caso discrímen é legítimo e em outro ilegítimo, ter-se-ão 
franqueadas as portas que interditam a compreensão clara do conteúdo da isonomia.” Cf. MELLO,  Celso 
Antônio Bandeira de.  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo. Malheiros, 1999. p. 
12. 
57 “O princípio da isonomia interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargos, consoante se observou, 
o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em dispensar tratamento desiguais. Isto é, as 
normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em 
outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. Donde, a algumas são diferidos determinados direitos e 
obrigações que não assistem a outras, por obrigadas em diversas categorias, regulada por diferente plexo de 
obrigações e direitos.” Cf. MELLO,  Celso Antônio Bandeira de..  O Conteúdo Jurídico do Princípio da 
Igualdade. 3 ed. São Paulo. Malheiros, 1999. p. 12 e 13.  
58 “Segue-se, do exposto, que a correta indagação a ser formulada para conhecimento do princípio ora sub 
examine pode ser traduzida nos termo que seguem: 
Quando é vedado à lei estabelecer discriminações? Ou seja: quais os limites que adversam este exercício norma, 
inerente à função legal de discriminar? 
Respondida a indagação, o problema do conteúdo real da isonomia, insoluto anos a reio, terá recebido 
substanciosa achega para nortear-lhe o deslinde.” Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  O Conteúdo 
Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo. Malheiros, 1999. p. 9 - 10. 
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prestigiados no sistema normativo constitucional. A 
dizer: se guarda ou não harmonia com eles.

59 

Portanto, Mello (1999) propõe metódica para aplicação do princípio da igualdade, com 

a identificação dos critérios diferenciadores utilizado na situação fática em questão, de modo 

a justificar racionalmente o tratamento diferenciado60. Este pensamento é também 

compartilhado por Rocha (1990)61. Ainda quanto à metódica de aplicação do princípio, 

Larenz (1985) compreende a aplicação da igualdade relacionando-a ao princípio da 

proporcionalidade de modo a guardar correspondência com situação que respalde o critério de 

descrímen compatível com o ideal de justiça62; no direito comunitário europeu observa Prats 

(1998) que aplicação da igualdade (não-discriminação) se dá através de um juízo de 

razoabilidade e proporcionalidade: 

Mediante esta interpretación, se reconoce la existencia 
de determinadas <<razones imperativas de interés 
público>> que justifican el mantenimiento de 
determinadas normas, preceptos o práticas estatales a 
pesar de sus efectos discriminatórios o restrictivos 
contrarios al derecho comunitário. La apreciación de 
dichos critérios generales de interés público, así como 
su valoración con los derechos derivados del 
ordenamiento comunitário exige la introducción de una 
<<rule of reason>>, por la que, a través de un juicio de 
razonabilidad y proporcionalidad se resuelve el 
conflicto derivado de la potencial colisión entre los dos 
intereses confrontados.

63   
Na doutrina nacional, Dantas (1948) relaciona o princípio da igualdade com o 

princípio do due process of law, significando restrição ao arbítrio do legislativo, baseando-se 
                                                 
59 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São 
Paulo. Malheiros, 1999. p. 19. 
60

“Nestas plagas, Celso Antônio Bandeira de Mello (1994, p. 48), desvendando o ponto central da questão, alude 
à necessidade de investigar-se qual o critério diferenciador utilizado e, de outro lado, se este encontra, na 
situação vivenciada, justificativa racional para respaldar o tratamento desigual.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson 
Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 
(abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 118. 
61

ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. O princípio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: Lê, 1990. p. 38 - 
39. Nesse sentido registra Nobre Júnior 2006): “[...] Para esta, a necessidade de respeito à igualdade pretende a: 
a) não permissão ou manutenção de desigualdades não fundadas em critérios de fato ou legítimos de direito; b) 
não instituição de desigualdades entre pessoas em situações em que se permite igualação; c) não sedimentação 
de preconceitos ou discriminações; d) eliminação, por procedimento desigualado, de desigualdades 
socioeconômicas e políticas encontradas na realidade assumida pelo Estado17; e) legitimação das desigualdades 
quando estas forem mais relevantes para o interesse humano a ser protegido. 
Em suma, a autora remata para que deva “prevalecer, como critério justo para a montagem e aplicação do 
princípio da igualdade, ... que o elemento determinante do tratamento igual ou desigual seja o que se afasta do 
arbítrio e realize o ideal de Justiça prevalente na sociedade e que se justifique pela razão humana” (ROCHA, 
1990, p. 40).” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista 
de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 119. 
62 LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Tradução e apresentação de Luiz Díez-
Pacazo. Madri: Civitas, 1985. p. 139 - 142.  
63 Cf. PRATS, Francisco Alfredo García. Imposición directa, no discriminación y derecho comunitario. 
Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1998. p. 159 - 160. 
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na noção da exigência de generalidade da norma, não bastando apenas que a norma seja 

perfeita formalmente sendo necessário respeitar a Constituição quanto ao seu conteúdo para 

que possa ser considerada norma válida64. O princípio da igualdade e o princípio do due 

process of law configuram técnicas de limitação da função legislativa, é dizer, igualdade é 

proteção à igual proteção da lei, donde a aplicação da igualdade deve guardar relação de 

proporcionalidade quando pretende estatuir diferenciação de tratamentos “Sempre que a 

diferenciação feita corresponde, no nosso sentir, aum reajustamento proporcional de 

situações desiguais, a lei satifaz os requisitos da lei justa.”65   

O critério, digamos, usual de descrímen, dado pela Constituição, vale dizer, o 

princípio da capacidade contributiva, evidencia-se adequado sempre que a tributação 

manifestar natureza de fiscalidade ou parafiscalidade, ou seja, nessas hipóteses em que a 

finalidade tributária está primordialmente relacionada à despesa pública, ao interesse 

arrecadatório, a capacidade contributiva deverá funcionar como critério para se obter a 

uniformização no desembolso pelo contribuinte para fazer face as necessidade com 

arrecadação, nada obstante, o que se quer ratificar é que a capacidade contributiva não é um 

critério exclusivo, único; e, nas hipóteses em que a tributação ganha preponderante conotação 

extrafiscal, é dizer, empregada como instrumento não-fiscal ora no intuito de estimular ora 

como meio de desestímulo fiscal, mas sempre por condutas lícitas, afim de atingir 

determinados fins políticos, econômicos e sociais; enfim, nessas hipóteses são dados pela 

Constituição outros critérios que deverão ser sopesados racionalmente segundo o princípio da 

proporcionalidade.    

A igualdade jurídica é assim condição preliminar da igualdade real66, em outras 

palavras a igualdade não se esgota na mera previsão legal carecendo de atuação específica do 

                                                 
64 O autor empreende estudo comparado ao direito constitucional norte-americano a ponto de identificar que nos 
EUA não basta para o ato legsilativo ser formalmente perfeito, exige-se sua concialiação com o common law: 
“Nem todo ato legislativo, formalmente perfeito, é due process of law. Para que o seja, é necessário que êsse ato, 
no seu conteúdo normativo, se revista do caráter de generalidade próprio da norma jurídica, o que exclui a 
validade de uma lei ad personam, a menos que seja conforme às normas jurídicas em vigor. Se a lei introduz 
direito novo, inconciliável om os princípios do common law, pode o tribunal, atentas as circunstâncias históricas 
e a própria evolução do direito costumeiro, considerá-la, ou não, due process of law. Se a lei cria normas 
aplicáveis a grupos de indivíduos, de coisas ou de fatos, diversas das que se aplicam à comunidade (class 
legislation), o tribunal pode censurá-la sempre que ela não preencher os requisitos da extensibilidade a casos 
iguais, e do fundamento natural ou razoável da discriminação feita.” Cf. DANTAS, San Tiago F. C. de. 
Igualdade perante a lei e “due process of law” (contribuição ao estudo da limitação constitucional do Poder 
Legislativo). Revista Forense, abril, 1948. p. 26.  
65 Cf. DANTAS, San Tiago F. C. de. Igualdade perante a lei e “due process of law” (contribuição ao estudo da 
limitação constitucional do Poder Legislativo). Revista Forense, abril, 1948. p. 30.  
66

 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000. p. 226. 
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Estado a sua realização de maneira concreta; é o que Miranda (2000) identifica como 

dimensão positiva do princípio da igualdade, vale dizer, quando o princípio traduz 

mandamento no sentido de estender o efeito legal de modo a viabilizar situações de isonomia 

prática67. Miranda (2000) reconhece que o primeiro sentido do princípio da igualdade é 

negativo, ou seja, de vetar privilégios e discriminações68. Nada obstante, o princípio comporta 

um segundo sentido que configura a dimensão positiva da igualdade, no seu dizer mais rico e 

exigente, consistido em quatro exigências: 

[...] a) Tratamento igual de situações iguais (ou 
tratamento semelhante de situações semelhantes); 

b) Tratamento desigual de situações desiguais, mas 
substancial e objetivamente desiguais – <<impostas pela 
diversidade das circunstâncias ou pela natureza das 
coisas>> - e não criadas ou mantidas artificialmente 
pelo legislador; 

c) Tratamento em moldes de proporcionalidade das 
situações relativamente iguais ou desiguais e que, 
consoante os casos, se converte para o legislador ora em 
mera faculdade, ora em obrigação; 

c) Tratamento das situações não apenas como existem 
mas também como devem existir, de harmonia com os 
padrões da Constituição material (acrescentado-se, 
assim uma componente activa ao princípio e fazendo da 
igualdade perante a lei uma verdadeira igualdade 
atraves da lei).

69 

                                                 
67

 “Atento a essa singularidade, Jorge Miranda (2000, p. 238 - 242) expôs duas significações para o princípio. 
De logo, vem o sentido primário e original deste, que é o seu caráter negativo, consistindo na vedação de 
privilégios e de discriminações. Em segundo lugar, mais fecundo vem a ser o sentido positivo, a reclamar: a) 
tratamento igual ou semelhante de situações iguais ou semelhantes; b) tratamento desigual de situações 
substancialmente desiguais; c) tratamento em moldes de proporcionalidade de situações relativamente iguais ou 
desiguais; d) tratamento das situações não somente como existem, mas como devem existir. 
Nesse último ponto, acresce o autor um competente ativo, fazendo com que a lei acarrete, por seu intermédio, o 
advento de situações de isonomia. 
Diante disso, enumera o autor, em linhas posteriores, com o propósito de verificar o enquadramento do 
legislador nas balizas igualitárias, algumas situações, merecendo realce a inerente à omissão legislativa parcial – 
v.g., quando uma norma confere determinado direito a certas pessoas, silenciando em estendê-los a outras 
pessoas em posições assemelhadas –, em que se mostra que a recomposição do tratamento igualitário não está 
em se impedir a concretização jurídica já obtida, mas, ao revés, em procurar obter, por meio da fiscalização da 
inconstitucionalidade por omissão, o suprimento desta.” Cf. NOBRE JÚNIOR,  Edílson Pereira. Sentenças 
aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), 
Senado Federal, 2006. p. 119. 
68 Vale aqui o registra que faz Miranda (2000) ao buscar diferenciar privilégios de discriminações, e de 
descriminações positivas, estas justificadas como medidas necessárias a superação de determinadas 
desigualdades de fato, vejamos: “Privilégios são situações de vantagens não fundadas e discriminações situações 
de desvantagens; ao passo que discriminações positivas são situações de vantagens fundadas, desigualdades de 
direito em conseqüência de desigualdades de facto, tendentes à superação destas e, por isso, em geral, de caráter 
temporário.” Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 238.     
69 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000. p. 239 - 240. 



 33
 

As situações de discriminações a fim de compatibilizarem-se com o princípio da 

igualdade só podem se manifestar como ações afirmativas, ou seja, concretizando um valor 

constitucional, traga ao contribuinte em condições fáticas menos privilegiadas, condições 

mais vantajosas, concretizando a igualdade material, de outra forma, a discriminação não se 

justifica como hipótese de sanção diminuindo vantagem para contribuinte em condições 

fáticas privilegiadas: 

O critério atual de possibilidade de discriminações 
através da lei é totalmente afirmativo, isto é, não pode 
ser introduzido pela lei qualquer condição menos 
vantajosa para os que se encontram em situação 
materialmente superior à dos demais (que se confundiria 
com sanção) mas, pelo contrário, somente se poderá dar 
tratamento diferenciado para promover aqueles que se 
encontram faticamente em situação de discriminação na 
qual não se pode sair com esforço próprio e que impede 
o acesso àqueles direitos mínimos reconhecidos pela 
Constituição.

70  
Rabossi71 (2007) ao buscar identificar o conceito de discriminação analisa a evolução 

normativa internacional e observa uma definição técnica que tem seu início, do ponto de vista 

histórico normativo, com o Convênio n.o 111 da Organização Internacional do Trabalho em 

1958, o denominado Convênio sobre a Discriminação do Emprego e Ocupação e a partir de 

então tal conceito tem evoluído com o passar do tempo apresentando quatro grupos em sua 

definição: 

La primera banda definicional apunta a identificar el 
tipo de actos, es decir, a especificar cuáles son los tipos 
de actos que característicamente te pueden generar 
actitudes o políticas discriminatórias. 
En la secunda banda definicional aparecen lo que 
denominé critérios críticos, esto es, aquellos aspectos, 
propiedades o cualidades que juegan un papel 
fundamental en las actitudes, decisiones, normas, 
acciones discriminatórias. 

                                                 
70 Cf. FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na Tributação: qual o critério que legitima discriminações 
em matéria fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da Tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 499. 
71 “A diferencia de otros conceptos incluídos en declaraciones y conveciones internacionales, el concepto de 
discriminación há merecido una especial ateción por parte de los expertos. En consecuencia, existe uma 
definición técnica sumamente satisfactoria del concepto de discriminación. La historia de esa definición 
comienza en el convenio formulado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1958. Es el 
conocido Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), llamado Convenio nro. 111. La definición 
allí formulada fue tomada posteriormente en la Convención relativa a la lucha contra lãs discriminaciones en la 
esfera de la enseñaza, que es del año 1960. Luego fue mejorada em la famosa Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial, del año 1965, y, por último, apareció en la Conveción 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del año 1979. Hay, pues, una 
secuencia histórica que exhibe un desarrollo paulatino de la definición de “discriminación”.” Cf. RABOSSI, 
Eduardo. Derechos humanos: el principio de igualdad y la discriminación. El derecho a la igualdad: aportes 
para un constitucionalismo igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: Lexis 
Nexis Argentina, 2007. p. 51. 
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La tercera banda definicional está compuesta por la 
enumeración de las finalidades u objetivos 
discriminatórios que se persiguem. 
La cuarta banda difinicional apunta a precisar la esfera 
o las esferas que se reconocen como aquellas en las que 
la discriminación tiene lugar.72 

Em verdade, a identificação do que seja um tratamento discriminatório não razoável, 

arbitrário ou irrelevante é invariavelmente um problema de julgamento, sujeito a variações 

como as de espaço e tempo.73 Ações ou atitudes discriminatórias carecem, para que possam 

coexistir com o princípio da igualdade, da eleição de preferências razoáveis e, tais 

preferências, só podem ser derivadas dos princípios que em regra prevalecem nas sociedades 

democráticas.  Já Saba (2007)74 ao analisar o tema do trato igual e o princípio da não-

discriminação, observa em estudo realizado comparando a jurisprudência argentina à 

estadunidense, que é facultado constitucionalmente ao Estado Norte-Americano promover um 

tratamento diferenciado, desde que justificado, sendo que o motivo justificador deve estar 

substancialmente relacionado a interesses suficientemente importantes do governo. Identifica 

em dois julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos, um primeiro datado de 1920, 

conhecido como “F.S. Royster Guano Co. v. Virginia”, e, em um segundo, datado de 1971, 

“Reed v. Reed”75, que aquela corte busca classificar como não discriminatórios, os 

tratamentos diferenciados que guardam uma relação de razoabilidade e vinculação substancial 

                                                 
72

RABOSSI, Eduardo. Derechos humanos: el principio de igualdad y la discriminación. El derecho a la 
igualdad: aportes para un constitucionalismo igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. 
Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 52.  
73 “Whether a distinction is unreasonable, arbitrary or irrelevant is a matter of judgment. This judgment varies 
from place to place and from period to period.” Cf. RAAD, Kees Van. Nondiscrimination in internacional tax 
law. Series on Internacional Taxation n. 6. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 
1986. p. 8. 
74 SABA, Roberto. (Des)igualdad estructural. El derecho a la igualdad: aportes para un constitucionalismo 
igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007.p. 
169-170. 
75 Sobre os dois julgados merece transcrição as conclusões de Roberto Saba: “En la misma dirección se há 
pronunciado la Corte Suprema de justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso “F.S. Royster Guano 
Co. v. Virginia” (1920), cuando sostuvo que “la clasificación debe ser razonable (reasonoble), no arbitraria, y 
debe fundarse la diferencia de trato en una relación justa u sustancial entre ella y el objeto buscado por la 
legislación, de modo que todas lãs personas ubicadas en circunstancias similares deben ser tratadas del mismo 
modo”. También, em el mismo sentido, esta Corte há dicho en “Reed v. Reed” (1971): “Cualquier clasificación 
debe ser razonable (reasonable), no arbitraria, y debe descansar sobre algún tipo de base de diferenciación que 
tenga vinculación, sustancial y justa, con el propósito de la legislación, de manera tal que todas las personas en 
similares circunstancias Sean tratadas de igual forma.” E conclui o autor sobre os dois julgados: “Mientras el 
primero se refiere a la proporcionalidad de medios a fines, el segundo indica la necesidad de no estabelecer 
clasificaciones arbitrarias. Es este último principio el que ambas Cortes utilizarán para poder estabelecer un 
critério que les permita distinguir los tratos diferentes constitucionalmente permitidos de los prohibidos.” Cf. 
SABA, Roberto. (Des)igualdad estructural. El derecho a la igualdad: aportes para un constitucionalismo 
igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 
171.  
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e justa, com os propósitos da legislação, de modo a que todas as pessoas em situação ou 

circunstâncias similares sejam tratadas de igual forma: 

Es necesario algo más, y ello es uma calificación de la 
circunstancia seleccionada como relevante para realizar 
la distinción que el Estado desea llevar a cabo al regular 
el ejercicio de um derecho. De este modo, y com la 
aspiración de perfeccionar el princípio de `igualdad de 
trato en igualdad de circunstancias´, debemos agregar 
un segundo estándar que prescriba que esas 
circunstancia deben ser razonables, entendiendo por 
“razonables”, por ejemplo, que ellas guarden una 
relación de `funcionalidad´ o `instrumentalidad´ entre el 
fin buscado por la norma, y el criterio o categoría 
escogido para justificar el trato diferente.

76    

No plano jurídico da tributação o sistema legal brasileiro é do tipo misto, adotando um 

sistema de justiça individual e de justiça geral, em que a escolha da sistemática de tributação é 

montada sobre um determinado padrão fiscal ou justificada diante de uma determinada média 

de casos, o que acaba por criar situações de privilégio ou discriminação em relação a 

contribuintes semelhantes, contrariando o princípio da neutralidade da tributação77. Torres 

(2005) identifica o conceito de discriminação fiscal  como sendo as  

[...] desigualdades infundadas que prejudicam a 
liberdade do contribuinte. Qualquer descrime 
desarrazoado, que signifique excluir alguém da regra 
tributária geral ou de um privilégio não-odioso, 
constituirá ofensa aos seus direito humanos, posto que 
desrespeitará a igualdade assegurada no art. 5º da CF.

78  

É importante o sentido de igualdade formulado por Miranda (2000), como exigência 

de um tratamento igualitário dotado de um componente ativo, capaz de gerar a igualdade 

através da lei, ou seja, que concretize a igualdade material. Exemplificando, é indubitável que 

a Constituição de 1988 traz valor que justifica e configura critério de diferenciação razoável 

para a estipulação de tratamento jurídico favorecido as empresas de pequeno porte. Esse valor 

inserido no Inciso IX do Art. 170, além de critério válido é essencial e orgânico se levado em 

consideração com os demais valores constitucionais inseridos na ordem econômica, 

especificamente a livre-concorrência.  

No plano fático, é naturalmente injusta a condição de uma empresa ser pequena, posto 

que são diminuídas as chances de sobrevivência dessa na medida em que, dado o fato de seu 

                                                 
76

SABA, Roberto. (Des)igualdad estructural. El derecho a la igualdad: aportes para un constitucionalismo 
igualitário. Coord. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 
173. 
77 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 22 - 23. 
78 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 415. 
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menor porte, ser-lhe, consequentemente menor seu acesso aos mercados, a fornecedores de 

matérias primas, a créditos bancários, enfim, é uma lei natural, via de regra, que o menor leve 

desvantagem em relação ao maior. A tributação que configura um custo significativo na 

formação dos preços de bens e serviços, logicamente, desempenha um papel decisivo no 

acesso aos mercados, sendo atenuada para aqueles contribuintes que detém maior poder 

econômico. Razoável pensar que a escolha do regime tributário a ser exigido dos 

contribuintes tenha fortes implicações na concretização de uma sociedade com menores 

desigualdades sociais, que garanta a livre iniciativa, a livre-concorrência, a proteção do 

consumidor.  

Analisando com especial atenção o princípio da livre-concorrência, reconhece Costa 

(2003)79 que a motivação inspiradora das Constituições modernas quanto ao direito à 

igualdade perante a lei funda-se no reconhecimento de que a manutenção e a garantia da livre-

concorrência é essencial à concretização da ordem econômica que não poderá existir caso o 

Estado não se imponha ao dever de não alterar as condições da concorrência, salvo se tais 

modificações sejam gerais ou sejam aplicadas indiscriminadamente a todos os concorrentes, e, 

acresce-se, justificadas, essa discriminações, sempre por critérios admitidos 

constitucionalmente.         

No plano infra legal, podemos concluir que a já revogada Lei n.º 9.317/96 que 

instituiu o Sistema Simplificado de Recolhimento de Tributos Federais – Simples, a 

recentemente Lei Complementar n.º 123/2006, mais abrangente e que instituiu o denominado 

Simples Nacional, configuram exemplos dessa dimensão ativa do princípio da igualdade, ou 

seja, de criar na prática e em harmonia com a Constituição material, a igualdade real, 

logicamente levada a efeito, no plano normativo pelo Poder Legislativo e no plano prático 

pelo Poder Executivo, através de cada ente federativo. 

Nada obstante, no bojo desses regimes diferenciados de tratamento tributário, 

situações de desigualdade não justificadas surgem. Ainda na vigência da Lei n.º 9.317/96, o 

critério eleito de caracterização de uma empresa apta a contribuir pela sistemática de 

recolhimento do Simples, foi a receita bruta anual, nada obstante, a referida Lei n.º 9.317/96 

vetou o acesso ao benefício fiscal de determinada categoria de contribuintes, tais como 

advogados, contadores, médicos, enfim, profissionais de profissões regulamentadas, mesmo 

que estes apresentassem receita bruta passível de enquadramento como microempresa ou 

                                                 
79 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3 ed. atualiz. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 39. 
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empresa de pequeno porte. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha analisado o caso e 

afastado o argumento da inconstitucionalidade por afronta ao princípio da igualdade80, 

forçoso é concluir, permissa venia, que não há justificativa constitucional razoável que 

permita o legislador afastar a aplicação da norma a categoria dos profissionais 

regulamentados. Pior, tal critério de descrímen, ocupação profissional, é critério 

expressamente vetado pela Constituição como passível de discriminação tributária: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que 
se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos;  

A situação ficou ainda mais esdrúxula com o advento da Lei Complementar n.º 

123/2006 que revogou a anterior Lei n.º 9.317/96, manteve-se o padrão fiscal ou o critério 

indicativo de classificação do contribuinte apto a gozar do benefício fiscal, ou seja, 

permaneceu o elemento indicativo relativo ao limite da receita bruta anual para fins de 

enquadramento no denominado Simples Nacional. Nada obstante, agora, no novo regime, 

permitiu-se que a categoria profissional dos contabilistas, desde que enquadrados na faixa 

limite de receita bruta anual, pudessem optar pelo sistema diferenciado e mais benéfico de 

recolhimento de tributos (Simples Nacional), contudo, a referida norma, por omissão, deixou 

de prever igual situação aos demais profissionais de profissão regulamentada, tais como 

advogados, médicos, dentistas etc., gerando em nosso entender uma situação desigual ou uma 

situação de discriminação utilizando critério expressamente proibido pela Constituição de 

1988. 

O Poder Judiciário, conforme sustenta-se, também recebe da Constituição a 

incumbência ou dever constitucional de imprimir ou dar concretude a dimensão positiva do 

princípio da igualdade. Nessa situação em que se observa uma omissão inconstitucional da 

                                                 
80 Vale aqui o registro da análise realizada por Humberto Ávila sobre o tema que foi apreciado pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADI n.º 1.643-1, cuja relatoria ficou a cargo do Ministro Maurício Correa, publicado no 
DJU em 14.03.2003, em que o tribunal pleno decidiu, por maioria de votos, que a exclusão de determinado 
grupo ou categoria profissional de contribuintes não configuraria violação ao princípio da igualdade, acolhendo 
assim as razões da Procuradoria da República de que a referida categoria de profissionais não necessitariam do 
estímulo fiscal, justo porque este não estavam sujeitos à dominação do mercado pelas grandes empresas, bem 
como não se inseriam no contexto da economia informal, não careceriam de assistência estatal, mais ainda que 
não cumpriam o papel de geradores de empregos em escala satisfatória. ÁVILA, Humberto. Teoria da 
Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 38.  
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norma jurídica, cabe ao Poder Judiciário, que também tem responsabilidade para com o 

cumprimento da Constituição, dar tratamento “em harmonia com os padrões da Constituição 

material”81, emprestando a componente ativa ao princípio da igualdade e estendendo os 

efeitos do tratamento tributário mais benéfico às demais categorias de contribuintes em 

situações semelhantes. Nega-se assim, que o Poder Judiciário esteja obrigado apenas a aplicar 

o princípio da igualdade em sentido negativo, ou seja, afastar para todos os contribuintes de 

profissão regulamentada os efeitos benéficos da lei tributária. Impõe-se reconhecer a 

dimensão positiva do princípio da igualdade que com seu conteúdo material supre a omissão 

legal e garante o direito fundamental às outras categorias de contribuintes não expressamente 

mencionadas. Trata-se da tarefa que também é do Poder Judiciário, de agir de modo 

afirmativo em relação ao princípio da igualdade, sem pretender sancionar os contabilistas, 

declarando a inconstitucionalidade da norma (controle com efeito negativo), mas sim 

promover a vantagem àqueles faticamente posicionados em situação menos favorecida. A 

discriminação não se justifica quando manuseada como sanção, diminuindo vantagem para o 

contribuinte em condições fáticas privilegiadas. Observa Nobre Júnior (2006) que o 

reconhecimento de um perfil positivo aos princípios não se choca com a noção tradicional, 

configurando uma tendência atual82, constatação também formulada por Rocha (1994).83  

Em suma, o sentido que a doutrina empresta ao princípio da igualdade implica na 

formação de um juízo de comparação entre situações tendo como aporte um critério de 

justificação, um ideal de justiça.  

A doutrina costuma reconhecer principalmente duas dimensões do princípio da 

igualdade, é dizer, igualdade formal e a material.84 Ferraz Júnior (1989) ao tratar de ambas as 

dimensões pontua: 

A igualdade, pois, como conteúdo axiológico de direito, 
deve ser tomada, num sentido negativo, como direito de 
não ser discriminado, cujo conteúdo é o dever (do 
Estado e dos demais concidadãos) de omitir 
discriminações. Num sentido positivo é também um 

                                                 
81 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000. p. 240. 
82 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n.º 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 120. 
83 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. O princípio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: Lê, 1990. p. 27.  
84 Nesse sentido é o registro de Miranda (2000): “Atenção particularíssima suscita a dicotomia igualdade 
jurídica-igualdade social ou igualdade perante a lei (como é mais freqüente dizer) – igualdade na sociedade. 
Sem dúvida, merece ser acolhida se se toma a primeira como mera igualdade jurídico-formal ou como igualdade 
liberal, inspirada numa concepção jusracionalista, e a segunda como igualdade jurídico-material, ligada a uma 
atitude crítica sobre a ordem social e económica existente e à consciência da necessidade e da possibilidade de a 
modificar (seja qual for a orientação política que se adopte).” Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3a ed. Coimbra Editora, 2000. p. 215 - 216. 
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direito ao máximo de condições e oportunidades de 
participação nos benefícios, cujo conteúdo é o dever (do 
Estado e dos demais concidadãos) de agir de modo a 
propiciá-los.

85 
A definição de igualdade irá reclamar a conjugação de suas duas principais dimensões. 

Imperiosa, portanto, é a análise dessas dimensões ainda porque nossa Constituição, ao 

positivar o princípio da igualdade, alberga não só o dever de aplicação da lei de maneira 

uniforme, ou seja, a todos sem distinção (dimensão formal), como também que a norma seja 

isonômica enquanto conteúdo; é dizer, que proporcione os mesmos resultados práticos 

(dimensão material). 

Analisando o Art. 5o da Constituição o mesmo prescreve que “todos são iguais perante 

a lei”, aqui segundo Ávila86 (2008), estaria positivada a dimensão formal da igualdade, ao 

passo que quando o artigo prescreve sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à igualdade, estar-

se-iam positivando a igualdade material. Essa é sem dúvida uma verificação verdadeira e 

apenas para tomar como exemplos registramos a mesma compreensão que se faz do princípio 

da igualdade pela doutrina comparada quando observa D. Birk, tratando sob o viés tributário, 

que no Parágrafo 1o do Art. 3o da Constituição alemã, o princípio da igualdade em matéria 

fiscal não estabelece apenas a igualdade perante a lei ou a aplicação uniforme da norma, mas 

também distribuição igual da carga tributária: 

Article 3 paragraph 1 German Constitution contains not 
only the rule of equality before the law (the “eguality in 
law” application), it also obliges the legislator to 
distribute the tax burden equally (equality in law-
making). Equality in law-making needs a standard 
acoording to which the tax legislator must distribute the 
tax burden.

87  
A dimensão formal ou igualdade perante a lei consubstancia-se no reconhecimento da 

exigência ou reconhecimento jurídico-político quanto a aplicação do mesmo estatuto jurídico 

para todos os cidadãos, implicando a garantia de paridade, é dizer, na garantia que a 

                                                 
85 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Constituição de 1988: legitimidade. São Paulo: Atlas, 1989. p.32 
86 “O art. 5o da Constituição Federal dispõe sobre o princípio da igualdade. Ele é previsto, no entanto de um 
modo que parece, à primeira vista, redundante. É que os dispositivos não só declara que “todos são iguais 
perante a lei”, mas, além disso, que devem sê-lo “sem distinção de qualquer natureza”, garantindo-se “aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à igualdade”. Uma leitura apressada 
do dispositivo poderia levar ao entendimento de que a igualdade foi garantida duas ou mais vezes. Isso, porém, 
não ocorre. Na verdade, o dispositivo protege duas formas de igualdade: a igualdade perante a lei (Gleichheit 
vor dem Gesetz, equality before the law), também conhecida como igualdade formal; e a igualdade na lei 
(Gleichheit im Gesetz, equality by the law), também chamada de igualdade material.” Cf. ÁVILA, Humberto. 
Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 73 - 74.  
87 BIRK, D. The limited impact of the principle of equality on tax law. In: Legal Protection Against 
Discriminatory Tax Legislation. Kluwer Law Internacional: Great Britain, 2003. p.45. 
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legislação e aplicação do direito será a mesma para todos.88 Esta primeira impressão extraída 

do princípio da igualdade sobre seu aspecto formal, nasce com as revoluções burguesas do 

século XVIII, acompanhadas pela Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América e o Bill of Rights do Estado da Virgínia em 1776, mas tal concepção ganha sua 

grande importância com a Revolução Francesa de 1789 por meio do Art.3o da Declaração dos 

Direitos dos Homens e do Cidadão de 178989, pressupondo como princípio imediato de 

legitimação da formação da vontade estatal à soberania popular. É justamente no direito 

norte-americano que Dantas (1948) irá identificar a relação do princípio da igualdade perante 

a lei como corolário do princípio due process of Law.90 

O primeiro aspecto da igualdade sob o prisma de sua dimensão formal é, segundo 

Luño (2005), o da igualdade ante a lei como exigência de generalidade, a exigência de que o 

direito seja o mesmo a todos os cidadãos, em que as normas devem ser dotadas de 

generalidade91 e abstração, tipificando fatos em termos impessoais e universais, tendo como 

regra, a exclusão de imunidades ou privilégios: 

La igualdad ante la ley implica el reconocimiento de 
que la ley tiene que ser idéntica a todos, sin que exista 
ningún tipo o estamento de personas dispensadas de su 
cumplimiento, o sujeitos a potestad legislativa o 
jurisdiccional distinta de la del resto de los 
ciudadanos.

92    
De outra parte, a igualdade perante a lei compreendida sob o aspecto da generalidade, 

está intrinsecamente relacionada aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, 

proibindo normas de cunho pessoal, submetendo todos e também os poderes públicos ao 

ordenamento jurídico e à Constituição que lhe empresta fundamento de validade formal. 

Assim, sob a exigência de generalidade, o princípio da igualdade ante a lei é concebido e “se 

                                                 
88 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 19. 
89 “Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum 
indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.” Declaração dos direitos dos homens e 
cidadão de 1789. Disponível no endereço eletrônico: http://www.direitoshumanos.usp.br. Acessado em 
14/07/2009. 
90 “Em todo caso, é certo que as duas cláusulas convizinham e não raro se confundem. Uma lei que cria 
arbitràriamente para determinada pessoa ou grupo de pessoass tratamento mais rigoroso que o adotado para a 
comunidade, não será due process of law e também infringirá a cláusula da igualdade.” Cf. SAN TIAGO 
DANTAS, F. C. de. Igualdade perante a lei e “due process of law” (contribuição ao estudo da limitação 
constitucional do Poder Legislativo). Revista Forense, abril, 1948. p. 25.   
91 Explicita Pérez Luño que a exigência de generalidade é fruto da intenção jusnaturalista cuja intenção inicial 
era de impedir que a lei fosse criada ou aplicada segundo interesses privados, contudo em nossos dias, tanto a 
doutrina quanto a jurisprudência constitucional, notadamente Alemã, têm manifestado a compreensão dessa 
generalidade como forma de proibir qualquer forma de arbitrariedade legislativa. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. 
Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: DYKINSON, 2007. p. 23.   
92 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: DYKINSON, 2007. p. 22. 
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manifesta também em todas aquelas disposições destinadas a tutelar a igualdade do trato 

jurídico para situações substancialmente iguais.” (tradução nossa).93  

Diferentemente da exigência de igualdade enquanto exigência de generalidade, a 

igualdade formal também se manifesta sob o aspecto conteudístico de uma exigência de 

equiparação em que “supõe um tratamento igual de circunstâncias ou de situações não 

coincidentes que, sem embargos, estima-se devem considerar-se irrelevantes para o desfrute 

ou exercício de determinados direitos o para a aplicação de uma mesma regulamentação 

normativa.”(tradução nossa).94 Essa sub-dimensão do princípio da igualdade deriva 

historicamente da exigência de generalidade em que ambas as dimensões (exigência de 

generalidade e exigência de equiparação) são garantias contra a existência de tratamentos 

diferenciados ou privilégios, sendo que na igualdade como exigência de equiparação, supõe o 

trato igual juridicamente dado a existência de uma desigualdade do ponto de vista fático.95     

Nessa dimensão do princípio da igualdade exige-se um juízo de equiparação e, 

portanto, é relevante a eleição ou estabelecimento de um critério de relevância de modo a 

permitir valorar quais dados são relevantes para que se possa obter uma igualdade diante de 

uma pluralidade de objetos, situações ou pessoas. Busca-se com a identificação do critério de 

relevância, evitar equiparações arbitrárias ou estabelecer diferenças ou discriminações 

baseadas em divergências irrelevantes.  Observa Luño (2007) que os juízos de equiparação 

exigem tomar mão de um processo discursivo relacional o qual se observa duas condições; a 

primeira exige a necessidade de se poder determinar um critério específico e homogêneo no 

âmbito do processo relacional; e, a segunda condição, implica o desprezo ou a 

desconsideração em relação a determinadas diferenças irrelevantes para se estabelecer a 

igualdade: 

Todo juicio de equiparación implica, a su vez, un 
proceso discursivo relacional cuyas condiciones son: a) 
la determinación y homogeneidad, en cuanto que debe 
ser referido a uma relación particular o a un específico; 
nunca puede hablarse de igualdad en relaciones 
indeterminadas o absolutamente heterogéneas; b) ello, 
sin embargo, no impiede el que la equiparación, basada 
en la existência de rasgos comunes, deje de entrañar una 
cierta abstracción de determinadas diferencias que van 

                                                 
93 “[...] se manifiesta también en todas aquellas disposiciones destinadas a tutelar la igualdad de trato jurídico 
para situaciones sustancialmente iguales.” Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 
ed. Madrid: DYKINSON, 2007. p. 24. 
94 “[...] supone un tratamento igual de circunstâncias o de situaciones no coincidentes que, sin embargo, se 
estima deben considerar-se irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación 
de una misma reglamentación normativa.” Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 
ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 24. 
95 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 25. 
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a considerarse irrelevantes para la relación de igualdad 
que se estabelece.

96
    

Ainda sob o aspecto da igualdade formal registra-se a dimensão da igualdade como 

exigência de diferenciação, é dizer, exige-se o tratamento diferente mesmo diante de situações 

ou circunstâncias semelhantes, contudo, desde que baseada em critérios normativos salvos de 

motivações arbitrárias e discriminatórias. A igualdade ante a lei em sua dimensão, que 

expressa uma exigência de diferenciação, é dotada de sentido dinâmico, evitando-se que se 

traduza em um uniformismo, redundando a aplicação da lei de forma absolutamente idêntica a 

uma variedade de casos ou situações: 

La exigencia de diferenciación entraña el no considerar 
la igualdad formal en sentido estático, sino dinámico. La 
igualdad no puede ser concebida, en todas las ocasiones, 
como una absoluta identidad de trato. En cualquier 
sector de la experiência jurídica que deba ser objeto de 
la norma, inciden una serie de igualdades y 
desiqualdades que no pueden ser soslayadas. Si no 
tuviera presentes esas condiciones estructurales de la 
realidad vital, la igualdad sería una noción vacía, inútil e 
injusta. Es más, la igualdad entendida mecánicamente y 
aplicada de manera uniforme como un critério formal y 
abstrato, podría degenerar en una sucesión de 
desigualdades reales.

97 
Uma quarta dimensão do princípio da igualdade ante a lei defendida por Luño (2007) é 

o que traz a exigência da igualdade enquanto regularidade do procedimento que consubstancia 

na garantia funcional de regularidade nos procedimentos de aplicação da norma.98  

A referida dimensão da igualdade foi analisada de forma mais intensa por Rawls 

(1997) que distinguiu três subespécies da dimensão da igualdade enquanto procedimento 

denominando-as de justiça processual perfeita, consubstanciando-se essa na aplicação da 

norma sem se importar com o resultado, se justo ou não; a segunda subespécie de justiça 

processual imperfeita que implica a existência de um critério independente para a obtenção de 

                                                 
96 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 25. 
97 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 29. 
Exemplifica Luño (2007) como exemplo da dimensão da igualdade como exigência de diferenciação o art. 23.2 
da Constituição espanhola que reconhece o direito de acesso aos cidadãos, em condições iguais, aos cargos e 
funções públicas, nada obstante, a referida norma sofre restrição do art. 103.3 que prescreve caber a lei regular o 
acesso as funções públicas de acordo com princípios de mérito e capacidade, fazendo, portanto, uma 
diferenciação segundo condições específicas de cada pessoa: “Aquí la igualdad ante la ley utiliza el princípio da 
diferenciación, condicionando la habilitación genérica de todos los ciudadanos para el ejercicio de la función 
pública a su capacidad. Com ello se reconoce implícitamente que no todos los ciudadanos poseen los mismos 
conocimientos, méritos o competência para desempeñar los cargos y empleos públicos, por lo que la igualdad 
genérica de sus posibilidades para acceder a ellos, se vê supeditada de hecho a sus específicas condiciones 
personales.”  Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. op. cit. p. 30 - 31. 
98

 “Dicha garantía implica, a su vez, que los ciudadanos se hallarán sujetos a unos mismos procedimientos, que 
su posición en el desarollo de los procedimientos será la misma y que los órganos jurisdicionales aplicarán lãs 
normas según pautas de coherencia o regularidad.” Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la 
igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 31 - 32. 
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um resultado correto, contudo não há procedimento que possa garantir sua consecução com 

segurança; e a justiça puramente processual, sendo aquela que tem como exigência apenas um 

procedimento imparcial, sem a preocupação de garantir um resultado correto. Tal dimensão 

não interessa de forma imediata ao desenvolvimento do presente trabalho, razão em que se 

torna desnecessária sua análise o que nos faz avançar no sentido de analisar a igualdade 

material, agora sobre enfoque filosófico, ou seja, a justiça como igualdade. 

Os sistemas democráticos já desde o término da Segunda Guerra Mundial se deparam 

com a perspectiva de avanços no âmbito de garantir a igualdade quanto à distribuição de bens 

e meios materiais entre os cidadãos. Esses avanços são progressivos e exemplificados pelos 

diversos textos constitucionais, como é exemplo o Art. 3.o da Constituição italiana de 1947 

que por sua vez influenciou a Constituição espanhola quanto a previsão do Art. 9.2; a 

Constituição francesa de 1946 e 1958, absorvendo em seu preâmbulo os valores previstos na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a Lei de Bonn de 194999, na 

Alemanha, ao prever os Arts. 20.1 e 28.1.  

As cortes constitucionais, na mesma trilha, empenharam-se em garantir a proposta 

igualitária como é exemplo dentre outras cortes a jurisprudência da Suprema Corte norte-

americana, especialmente o período conhecido como Tribunal de Warren na denominada 

jurisprudência do equal protection clause tendo por objetivo concretizar a igualdade efetiva 

de trato daqueles em situações sócio-econômicas desiguais.100   

Fala-se de igualdade como concepção de justiça, contudo, tal tendência igualitária, não 

evoluiu isenta de críticas como as formuladas pelos neo-liberais conservadores101, no plano 

econômico, contrários ao intervencionismo do Welfare State e o elevado gasto público para a 

consecução do equilíbrio no desfrute do bem estar; no plano da filosofia pelos denominados 

                                                 
99

 A Lei de Bonn ou Lei Fundamental de Bonn foi promulgada em 23 de maio de 1949. É a Constituição da 
República Federal da Alemanha, tendo papel significativo na reconstrução da democracia alemã, servindo de 
sustentáculo a reunificação de 1990. 
100 Para uma análise pormenorizada sobre a tendência igualitária nos regimes democráticos pós-segunda guerra 
mundial indicamos a obra de Antônio Enrique Pérez Luño, Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: 
Dykinson, 2007. p. 39 - 41. 
101 Convém registrar que o liberalismo é uma doutrina dotada de duas vertentes: o liberalismo conservador e o 
liberalismo igualitário. Nosso trabalho terá como escopo conhecer a doutrina liberal igualitária e sua justificativa 
para um modelo de justiça nada obstante, é oportuno, para efeito de uma breve noção acerca das duas vertentes 
do liberalismo, transcreve-se Nino (2007) que muito bem sintetiza as referidas doutrinas: “El liberalismo, tanto 
en sus manifestaciones en el plano de la teoría política como en el de la acción política, aparece constantemente 
dividido en dos grandes ramas que no sólo se enfrentan entre sí, sino que hasta a veces se cuestionan 
mutuamente la legitimidad de su linaje: el liberalismo que podemos llamar conservador, o que pone 
principalmente énfasis en la defensa del mercato libre y de la propiedad privada, y el liberalismo igualitario, que 
avala la posibilidad de redistribuciones de bienes y recursos y de interferências en las transacciones privadas si 
ello es necesario para promover la igualdad entre los indivíduos.”  Cf. NINO, Carlos Santiago. liberalismo 
conservador: ¿liberal o conservador?. El derecho a la igualdad: aportes para un constitucionalismo igualitário. 
Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 17. 
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representantes da Nouvelle philosophie ao acusarem o igualitarismo de uma proposta injusta 

contra os legítimos direitos dos mais capazes em prol dos menos capazes; e no plano político 

cujo argumento baseia-se na impossibilidade da realização do igualitarismo face às 

dificuldades impostas pelo complexo sistema social; e, também no plano sociológico-jurídico, 

sob o argumento de que o igualitarismo não oferece critérios adequados para definir o que é 

igual ou desigual.102     

Reconhece-se na obra do filósofo norte-americano Rawls (1997 e 2003) pensamento 

jurídico contemporâneo que consubstancia em verdadeiro paradigma, seja com sua obra “A 

Teoria da Justiça”, seja com o “Liberalismo Político”, em que defende uma teoria igualitária 

da justiça reconhecida como liberalismo igualitário que se contrapõe ao utilitarismo 

(funcionalismo), baseando-se tal teoria em dois princípios básicos: o princípio da igualdade e 

da diferença. Tais princípios influenciam a democracia norte-americana baseada na tentativa 

de obter uma justa divisão de bens sociais, sem que se deixe de observa os fundamentos 

básicos da livre iniciativa103, tendo como suporte uma concepção otimista da condição 

humana, dada a natureza civilizatória que deve ter a teoria política e o direito constitucional, 

em que demonstra sua preocupação em justificar a igualdade de acesso a bens e serviços a 

todos os cidadãos, partindo do pressuposto de que devem ser considerados isoladamente, 

posto serem indivíduos, e não coletivamente como membros da sociedade, defendendo assim 

uma postura atomista, de modo a sustentar que o direitos fundamentais se sobrepõem aos 

rumos da política, sendo esse o prumo atual a que se deve nortear o debate da justiça na 

sociedade atual, máxime diante desse ambiente multicultural e globalizado.104   

Gargarella (2008) identifica a obra de John Rawls como um marco, um paradigma da 

filosofia política contemporânea, que influenciou obras de autores posteriores e também a 

Teoria da Justiça; John Rawls foi um agente fomentador do debate que resultou em uma teoria 

apta a “atuar como plataforma para um acordo político estável, relacionado ao modo de usar a 

coerção estatal.”105 A preocupação de Rawls (1997 e 2003) é, de uma vez reconhecendo-se 

que a principal virtude das instituições sociais seja a perseguição do justo, o problema está em 

saber identificar quando uma instituição funciona de modo justo; cabe então identificar um 

                                                 
102 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 42 - 44. 
103

 Eduardo Appio não se omite em registrar quais princípios são estes e cita: a igualdade e a liberdade. APPIO, 
Eduardo. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. Trad. de Alonso Reis 
Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. XV. 
104 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. XIII a XVIII. 
105 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. XXIV. 
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método objetivo apto a tal tarefa, identificando dentre múltiplos princípios, qual o princípio 

mais adequado à solução do caso.106 

Identifica-se na obra uma postura contratualista, característica presente na tradição 

liberal, tanto filosófica quanto política, importa dizer, considera essencial o valor da 

autonomia da pessoa, o qual do ponto de vista liberal, uma proposta ou concepção teórica 

parece boa ou admissível quando tal proposta é ou seria aprovada por aqueles indivíduos 

sujeitos ou potencialmente afetados a ela; parte assim, do pressuposto - ou contrato 

hipotético107, baseado no valor moral em que tem importância o destino de cada indivíduo a 

ele sujeito, comprometido com a ideia de igualdade na qual as regras são observadas porque 

aqueles as consideram corretas, e, porque ali se comprometeram nesse sentido.108 Tal contrato 

hipotético toma como premissa uma posição original na qual as partes “direcionam-se para 

alcançar um acordo capaz de considerar imparcialmente os pontos de vista de todos os 

participantes”109 e para que isso ocorra torna-se necessário observar dois princípios sensíveis 

                                                 
106 Critica Rawls a teoria intuicionista que admite a pluralidade de princípios de justiça disposto de forma não 
hierarquizada, aplicados, avaliados, de acordo a nossas intuições quanto à solução de determinado caso. Critica 
também a doutrina utilitarista que identifica como princípio apto aquele que trouxer ou que melhor contribuir 
com o bem-estar geral, mas ao mesmo tempo que despreza a natureza individual do homem ainda torna-se 
questionável saber identificar qual proposta é capaz de atender a um maior número de interesses.  
GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. Trad. 
de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 2 - 5. Já Nino (2007) embora não destoe do mesmo 
pensamento de Gargarella quanto à compreensão da obra de Rawls e o modo de explicar a aplicação dos dois 
princípios básicos, faz o registro de que tais princípios são dispostos de modo hierárquico lexicográfico, ou seja, 
o segundo não se realiza se o terceiro não se realizar, advertindo ainda que o sistema de liberdades básicas 
fornecido pelo primeiro dos princípios (princípio da justiça) é em verdade condição normativa estabelecida pelo 
ordenamento jurídico vigente. NINO, Carlos Santiago. Liberalismo conservador: ¿liberal o conservador?. El 
derecho a la igualdad: Aportes para un constitucionalismo igualitário. Roberto Gargarella y Marcelo Alegre. 1 
ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 24. 
107 “Na `teoria da justiça´, menciona-se um contrato muito peculiar – um contrato hipotético. Rawls refere-se, 
então, portanto, a um acordo que firmaríamos sob certas condições ideias, e no qual é respeitado nosso caráter de 
seres livres e iguais.” [Sic] Cf. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve 
manual de filosofia política. Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 14 - 15. 
108 Gargarella faz referência a essa particular forma de conceber o contratualismo, diferente do modelo 
hobbesiano, por exemplo. Registra: “Portanto, o contratualismo hobbesiano e o rawlsiano surgem 
comprometidos com a ideia diferente de igualdade: a igualdade que interessa a Rawls não tem a ver com igual 
poder físico (capaz de nos forçar a firmar um contrato mutuamente benéfico), mas com o nosso igual status 
moral, que nos força, em todo caso, a desenvolver uma preocupação com a imparcialidade – pelo fato de se 
considerarem imparcialmente as preferências e interesses de cada uma.” [Sic] Cf. GARGARELLA, Roberto. As 
teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. Trad. de Alonso Reis Freire. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 18. 
109 Cf. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia 
política. Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 22. Observa Leonetti (2003) acerca da 
noção de Rawls sobre a ideia da posição original argumentando que: “Rawls parte da premissa de que os 
princípios da Justiça concernentes à estrutura básica da sociedade devem ser aqueles que pessoas livres e 
racionais aceitariam como definidores dos termos fundamentais de sua associação, se estivessem numa posição 
inicial de igualdade. Esta posição original de igualdade, por seu turno, corresponde ao estado de natureza da 
teoria tradicional do contrato social e consiste em uma situação puramente hipotética na qual ninguém conhece a 
priori o seu lugar na Sociedade.” Cf. LEONETTI, Carlos Araújo. O imposto sobre a renda como instrumento 
de justiça social no Brasil. São Paulo: Manole, 2003. p. 153 - 154.  
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à teoria de Rawls, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, posto que no primeiro 

restaria garantida a cada pessoa liberdades básicas compatíveis com as liberdades para os 

demais; e, o segundo princípio mostra-se vinculado a ideia de igualdade, ou seja, “o que cada 

um obtém é justo se os benefícios ou posições  forem acessíveis aos demais.”110 Desse modo, 

a ideia de igualdade só poderia ser violada na hipótese de servir de auxílio aos menos 

favorecidos de modo a equiparar os recursos disponíveis para cada um, sendo inconcebível 

qualquer atuação no sentido de diminuir ainda mais o acesso a tais recursos que propiciam 

igualdade de condições, conclui Gargarella (2008): 

[...] a liberdade não pode ser limitada (em sociedades 
que alcançaram um nível mínimo de desenvolvimento 
econômico) a favor da obtenção de maiores vantagens 
sociais e econômicas, mas apenas no caso de entrar em 
conflito com outras liberdades básicas.

111 
Também ao tratar sobre a teoria de Rawls, Luño (2007) descreve ser um sistema 

alternativo aos sistemas de liberdade natural, liberal e o aristocrático natural; no qual o 

modelo de Rawls (1997 e 2003), dito “sistema democrático, encerra a combinação da justa e 

eqüitativa igualdade de oportunidades com o princípio da diferença.”112   

É a conjugação de ambos o princípios que irá garantir a realização da justiça como 

igualdade, conforme registra Bittar113 (2000) e Leonetti (2003), inclusive, este último, ao 

                                                 
110 Cf. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia 
política. Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 25. 
111 Cf. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia 
política. Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 26. 
112 “Se parte de que: <<cada persona ha de tener un derecho al esquema más extenso de liberdades básicas 
iguales que sea compatible con un esquema semejante de liberdades para los demás>> (primer principio); y, a la 
vez, de que: <<Las desigualdades sociales y económicas habrá de ser conformadas de modo tal... que: a) Se 
espere razonablemente que sean ventajosas para todos; b) Se vinculen empleos y cargos asequibles para todos>> 
(segundo principio). El segundo principio o de diferencia completa al de igualdad inicial, justificándose en la 
medida en que la distribuición desigual de los bienes sociales redunde en una ventaja para todos. El principio de 
la diferencia, en relación con el de la eficacia, esto es, con el que se refiere a las ventajas que se obtienen con los 
diversos sistemas de organización sociales, tan solo se traducen en una solución justa en el marco del sistema 
democrático. Tal sistema implica una limitación en las expectativas de los mejores situados cuando con ello se 
maximizan las expectativas de los menos favorecidos; y, al próprio tiempo, una maximización de las 
oportunidades de los mejores situados cuando con ello se contribuye al mayor bienestar de los más 
desafortunados. Em suma, la justicia del sistema democrático reside en que: << Las desigualdades sociales y 
económicas habrán de disponerse de tal modo que sean tanto: a) Para proporcionar la mayor expectativa de 
beneficio a los menos aventajados, como b) para estar ligados con cargos y posiciones asequibles a todos bajo 
condiciones de una justa igualdad de oportunidades.” Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones de la 
igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 64. 
113 Observa o autor que “A aplicação de ambos os princípios confirma continuamente a realização da justiça 
como equidade e igualdade. E isto sobretudo porque se trata de uma teoria que identifica as desigualdades 
naturais e procura corrigi-las. Deve-se mesmo, numa teoria que tenha este perfil, buscar-se romper a 
desigualdade natural entre as pessoas, para que assim se faça justiça. Não se trata de discutir se a distribuição 
natural é ou não justa, mas sim de se discutir se a justiça das instituições é capaz de suprir diferenças que 
impedem o exercício de iguais direitos; [...] os dois princípios devem se incumbir de fazer com que todos 
participem da melhor forma possível das estruturas sociais de forma que a estrutura cooperativa da sociedade 
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analisar os dois princípios básicos da posição original de Rawls verifica que o primeiro 

princípio busca assegurar liberdades básicas e já o segundo princípio trata das desigualdades 

econômicas e sociais, em que uma vez aplicados tais princípios em ordem serial (o primeiro 

seguido do segundo) o resultado seria de que “a violação de liberdades básicas não podem ser 

justificadas, nem compensadas, por maiores vantagens econômicas e sociais.”114  

Rawls (1997 e 2003) formula sua teoria da justiça exaltando a necessidade do 

compromisso com a igualdade de modo a não “se permitir que as pessoas sejam beneficiadas 

ou prejudicadas por circunstâncias alheias a sua vontade – isto é, por circunstâncias alheias as 

suas próprias escolhas.”115, inserindo no debate um ponto de vista moral, qual seja, de que os 

indivíduos não podem ser culpados ou responsabilizados por fatos alheios, arbitrários116; 

assim o liberalismo igualitário defende caber à sociedade intervir para remediar tais fatos 

arbitrários. A injustiça está no modo como a sociedade (o sistema institucional) trata tais fatos 

arbitrários, sendo que é íncito à sociedade perseguir a justiça, o que se faz atendendo a dois 

princípios: o da contribuição, em que as instituições da sociedade devem agir de modo a 

compensar os efeitos bons ou ruins provocados pelos fatos arbitrários; e o princípio da 

responsabilidade individual, para que tais soluções sociais resultem de atos voluntários.  

Para Gargarella (2008), apud Rawls (2003) defende que “uma sociedade justa precisa 

de um Estado muito ativista – um Estado cujas instituições fundamentais deveriam contribuir 

para a primordial tarefa de igualar as pessoas em suas circunstâncias básicas.”117  Defende 

Rawls (2003) que os indivíduos na condição hipotética, ou “posição original”, comprometer-

se-iam com dois princípios básicos de justiça, o primeiro em que “cada pessoa deve ter direito 

igual ao esquema mais abrangente de liberdades básicas iguais”118, no sentido de que as 

                                                                                                                                                         
facilite a manutenção de uma sociedade organizada”. Cf. BITTAR, Eduardo. Teorias sobre a justiça: 
apontamentos para a história da filosofia de direito. São Paulo: J. Oliveira, 2000. p. 217 - 218.  
114 LEONETTI, Carlos Araújo. O imposto sobre a renda como instrumento de justiça social no Brasil. São 
Paulo: Manole, 2003. p. 155. Observa também Armandino Teixeira Nunes Júnior que os dois princípios de John 
Rawls são a base para um justo sistema de cooperação voluntária dos indivíduos em sociedade tendo por objeto 
o bem comum, donde a sociedade deve portar uma estrutura básica que forneça a distribuição equitativa de 
direitos, deveres, benefícios e ônus, em que o primeiro princípio tem por função garantir as liberdades básicas, 
cabe ao segundo princípio a correção das desigualdades sociais, sendo que a desigualdade só poderá prevalecer 
sobre a igualdade de oportunidades, na hipótese de a desigualdade gerar melhoria de bem estar ao menos 
favorecidos da sociedade. NUNES JÚNIOR, Armandino Teixeira. A teoria rawlsiana da justiça.  Revista de 
Informação Legislativa. Brasília a. 42, n. 168 out./dez. 2005. p. 218.     
115 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 26. 
116 Tais como nascer rico ou pobre, com talento e sem talento, etc. 
117 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 33. 
118 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 24. 
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instituições sociais não prejudiquem ou discriminem os indivíduos, segundo uma concepção 

estrita de igualdade; e, o segundo princípio, “princípio da diferença”, vinculado a ideia de 

igualdade, no sentido de que a justiça não se concretiza com uma simples igualdade de 

oportunidades, cabendo às instituições sociais garantir a distribuição dos recursos aos menos 

favorecidos; de outra forma, só seria possível pensar em vantagens para os já mais 

favorecidos, se tais vantagens implicassem uma melhora aos menos favorecidos da sociedade, 

“ou seja, as violações de uma ideia estrita de legalidade só são aceitáveis no caso de servirem 

para incrementar as parcelas de recursos em mãos dos menos favorecidos, e nunca de as 

diminuir.”119           

A teoria de Rawls vai além da igualdade identificada no liberalismo clássico, ali a 

preocupação se restringe a igualdade de oportunidades e no liberalismo igualitário a 

preocupação é não só com a igualdade de oportunidades, mas vai além para se preocupar com 

os resultados. Nesse sentido, registra Leonetti (2003): 

A Justiça (Social) pressupõe o regime constitucional 
democrático em que as liberdades individuais, a livre 
iniciativa, a propriedade privada e a igualdades de 
oportunidades são algumas das características mais 
marcantes. Esta Justiça Social pressupõe tanto a divisão 
eqüitativa do bem comum como a cooperação de cada 
um para o bem de todos. É uma Justiça do tipo 
procedimental pura, lastreada simultaneamente na 
igualdade de oportunidades e na igualdade de recursos, 
uma vez que pressupõe que a adoção do procedimento 
correto levará a um resultado também correto.

120    
Conclui Luño (2007) que “a concepção de Rawls poderia definir-se como uma 

acepção dinâmica do funcionamento do princípio da igualdade de oportunidades tendente a 

garantir e a fazer compatíveis a liberdade de exercício das capacidades naturais com a 

garantia de uma certa igualdade de resultados.”121 

                                                 
119 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 26. 
120 LEONETTI, Carlos Araújo. O imposto sobre a renda como instrumento de justiça social no Brasil. São 
Paulo: Manole, 2003. p. 159. Nesse mesmo sentido registra Silva (1998): “a teoria da justiça de John Rawls tem 
o mérito de ser a primeira grande teoria geral sobre a justiça, tendo provocado uma reorientação no pensamento 
filosófico americano, até então interessado em questões epistemológicas e lingüísticas, para os problemas ético-
sociais, e também propiciado um novo tipo de igualitarismo teórico, um igualitarismo não mais de 
oportunidades, mas de resultados.” Cf. SILVA,  Ricardo Perdingeiro Mendes da. Teoria da justiça de John 
Rawls. Revista de Informação Legislativa. Brasília ano. 35, n. 138 abr./jun. 1998. p. 221.  
121 “La concepción de Rawls podría definirse como una acepción dinámica en el funcionamento del principio de 
igualdad de oportunidades tendente a garantizar y hacer compatibles la libertad de ejercicio de las capacidades 
naturales con la garantía de una cierta igualdad de resultado.” Cf. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Dimensiones 
de la igualdad. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2007. p. 64.  
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A concepção de justiça de Rawls (2003), aprimorada com auxílio de seus críticos, 

consubstancia-se122, não em uma teoria universalista e metafísica, mas em uma doutrina 

política, que leva em consideração e base uma sociedade já solidificada em termos 

democráticos e dotada de diversidade cultural, em sua parte preambular formulada para 

“defender uma concepção justa, entendida esta como uma concepção razoável e capaz de 

concordar com nossas convicções de justiça”123, enxerga-se na teoria igualitária de Rawls, 

características de estabilidade, haja vista estar na crença de que, racionalmente, os cidadão 

tem motivação para perseguir o que é bom, mesmo diante de uma ideia de sociedade 

multicultural com diferentes concepções do que seja bom, isso, face a existência de uma 

sociedade bem organizada e por meio de nossa adesão a concepções razoáveis124,  a 

identificação de um “consenso sobreposto”125, o qual defende por meio de uma concepção 

política de justiça, uma concepção moral elaborada segundo objetos específicos, segundo à 

estrutura básica da sociedade, às instituições políticas, sociais e econômicas, que traduzem 

uma ideia abrangente (que permita a inclusão de qualquer outra concepção), mas que esteja 

baseada “em idéias implícitas na cultura política de uma sociedade democrática”126; para 

Rawls (2003) o consenso sobreposto é atingido pela passagem gradual de uma mero modus 

vivendi da sociedade, ou seja, estágio em que são incorporados certos princípios básicos de 

justiça como forma de diminuir os enfrentamentos civis, traduz-se tal estágio em um consenso 

constitucional, ainda não pleno, mas baseado na visão do que seja correto perseguir e, a partir 

deste, é que os diferente grupos políticos se veem compelidos a cumprir, posto que a 

                                                 
122 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 224. 
123 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 225. 
124 Para Rawls tais concepções razoáveis derivam da idéia de limites naturais do conhecimento humano, fato 
presente dentro da cultura política da democracia, tais como registra Gargarella: “a) a complexidade habitual das 
evidências empíricas e científicas sobre um mesmo caso, b) a dificuldade de sopesar de maneira adequada tais 
evidências, mesmo que concordemos na determinação delas; c) a ambiguidade que é própria de todos os 
conceitos (políticos, morais etc.) que utilizamos; d) nossa tendência a avaliar, de modo distinto, as evidências e 
valores com os quais deparamos, a partir de nossas próprias vidas e experiências particulares; e) a dificuldade 
para sopesas as diferentes considerações normativas que em geral se situam de um lado e de outro de uma 
mesma questão; f) a genuína dificuldade que existe para tomar uma decisão última diante desse tipo de dilemas 
valorativos.” Cf. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de 
filosofia política. Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 229. 
125 Registra Gargarella: “esse consenso só poder ser alcançado uma vez que a concepção pública em questão 
apareça como razoável, ou mesmo como verdadeira, aos olhos de todos.” Cf. GARGARELLA, Roberto. As 
teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. Trad. de Alonso Reis Freire. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 231.  
126 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 231. 
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concepção do bem esta inserida no ambiente público127; exemplifica Gargarella (2008)128 

afirmando que o consenso constitucional ocorre nas sociedades em que se tem a previsão de 

um sistema de revisão judicial das leis, e os juízes se vêem obrigados a desenvolver uma 

concepção de justiça extraída a partir da interpretação da Constituição em vigor.        

Autores como Murphy e Nagel (2005), motivados a partir da teoria da justiça de John 

Rawls buscaram introduzir o debate da moral e da política no âmbito do sistema tributário, 

debate este marcado pelo contexto político eleitoral, buscando diminuir o alto nível de 

abstração dessas questões de justiça socioeconômica, argumentando que as teorias da justiça 

não chegaram a tais níveis, mais específicos notadamente, “porque o sistema fiscal é marcado 

por um alto grau de incertezas empíricas acerca das conseqüências econômicas das diversas 

opções que se apresentam, e é difícil desvincular as discordâncias sobre a justiça das 

discordâncias sobre o que poderá acontecer”129, contudo, qualquer teoria da justiça ao propor 

alterações ao sistema tributário, não pode se desvincular de “fazer uma estimativa dos efeitos 

dessa mudança sobre os investimentos, o nível de emprego, a arrecadação do governo e a 

distribuição da renda depois de deduzidos os impostos.”130, mas que, contudo, em questões de 

grande relevância envolvendo os direitos individuais, torna-se mais nítido identificar a 

dimensão moral, ainda que envolvido na solução de problemas de ordem empírica. Nada 

obstante, registram os autores que  

a maioria das questões acerca da justiça ou da 
imparcialidade do sistema tributário devem ser 
resolvidas considerando-se a tributação como um 
elemento de um panorama econômico muito mais 
abrangente, que inclui os gastos com bem públicos e 
com a redistribuição (quer sob forma monetária, quer 
através da ação pública direta) e ainda leva em conta os 
efeitos de todos esses fatores sobre o emprego, o 
crescimento econômico e a distribuição da riqueza e da 
renda.

131 
Diferentemente do sistema socialista, no capitalismo os recursos ou meios de produção 

não estão sob a tutela do Estado; o foco das discussões gira em torno da justiça econômica, da 

arrecadação e dos gastos da administração pública em que está inserido nesse debate, os 

                                                 
127 Neste ponto vê-se a influência da doutrina republicana no trabalho de John Rawls e sobre o assunto 
aconselhamos a leitura de Roberto Gargarella. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de 
filosofia política. Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 183 - 221. 
128 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. 
Trad. de Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 235. 
129 MURPHUY, Liam; NAGEL,  Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 6. 
130 MURPHUY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 6. 
131 MURPHUY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 223. 
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direitos de propriedade, garantidos pelo Estado que é sustentado pela arrecadação tributária. 

Saber os pontos controversos entre a filosofia política e social e a política tributária de um 

governo, torna-se essencial no debate para identificar o grau de ação a que está autorizado o 

uso do poder governamental, ou seja,  

o objeto dessa controvérsia é a suposta justiça ou 
injustiça dos resultados produzidos por uma economia 
de mercado – a medida real em que esses resultados são 
uma recompensa efetiva pela contribuição produtiva, ou 
o grau em que os determinantes do sucesso ou fracasso 
econômico são arbitrários do ponto de vista moral

132, 
e estas questões passam, obrigatoriamente, pela avaliação relativa à liberdade individual, à 

obrigação dos indivíduos em sociedade, uns para com os outros, com a identificação de 

responsabilidade tanto individuais quanto coletivas.   

Para se compreender e identificar os valores que devem ser levados em consideração 

na avaliação dos efeitos de determinada política tributária, Murphy e Nagel (2005), afirmam 

ser necessário identificar uma distinção fundamental entre duas funções da tributação. A 

primeira delas refere-se à repartição entre o público e o privado, quer dizer, a tributação tem 

por função determinar a proporção de recursos gerados na sociedade e que devem estar sob a 

gerência do governo de modo a concretizar as decisões coletivas e, logo, determinar, também, 

a parte dos recursos que devem ficar sob a gerência dos indivíduos particulares. A segunda 

função é a distribuição, ou seja, a função da tributação que determina o modo como o produto 

social é divido entre os indivíduos, seja sob a forma de propriedade privada seja sob a forma 

de benefícios por meio de ação pública.133 Tais funções, embora passíveis de serem 

confundidas, são distintas, seja sob o ponto de vista conceitual seja sob o ponto de vista 

normativo e não mantém uma relação necessária, ou seja, a distribuição não necessariamente 

deve ser igualitária. Ao contrário a distribuição é desigual, mas teoricamente deve ser justa, 

deve buscar igualar os indivíduos, isso porque os gastos públicos são financiados por 

contribuições desiguais entre indivíduos; para uns indivíduos a contribuição com os gastos 

públicos é mais onerosa em face das receitas que conseguem obter, ou seja, aquilo que ganha 

é insuficiente ou suficiente apenas para pagar por seus gastos privados, para outros, mais 

eficientes, suas receitas suprem com sobra seus gastos privados e mesmo arcando com sua 

contribuição para os gastos públicos, ainda assim lhes sobram riqueza marginal.134 Defendem  

                                                 
132 MURPHUY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 10. 
133 MURPHUY, Liam; NAGEL, Nagel. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 101. 
134 MURPHUY, Liam; NAGEL, Nagel. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 107-109. 
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Murphy e Nagel (2005) que “o sistema de tributos e transferências de uma sociedade 

capitalista justa tem como uma de suas funções a redistribuição de renda bruta e da 

riqueza”135, e que um “argumento sobre uma justiça tributária só pode ser desenvolvido 

fazendo-se referência a algum critério que determine por que um resultado é mas justo do que 

outro”136, o trabalho gira então em identificar deveres ou bens públicos aptos a serem 

financiados pelos indivíduos que deve ser igualados quanto à utilidade marginal dos gastos 

públicos e privados. 

Podemos assim considerar que a ordem econômica inserida no Art. 170 e Incisos da 

Constituição constitui dever público. Garantir a livre concorrência, promover a diminuição de 

desigualdades, garantir a livre iniciativa, garantir a proteção ao consumidor, são, portanto, 

finalidades ou resultados tidos pela ordem constitucional como sendo justos, cabendo ao 

Estado a promoção, cujo gasto deve ser suportado por todos e em maior grau, pelos 

indivíduos particulares que detém maior utilidade marginal de recursos.  

Além do debate em torno das divergências quanto a importância da desigualdade da 

tributação ou da legitimidade da redistribuição, há uma categoria ou parte da discussão acerca 

dos tratamentos tributários diferenciados e a justificativa quanto a sua adoção, sugerindo-se a 

indagação sobre saber quando tais diferenças tributárias de situação são pertinentes aos fins 

de uma política tributária. A questão esta situada num plano microscópico do tema e nesse 

aspecto, Murphy e Nagel (2005) criticam a abordagem do tema de modo simplório posto que 

via de regra a questão é tomada apenas sob razões instrumentais, “ou seja, ela não tem 

relação com as características específicas dos diversos contribuintes, mas com os efeitos 

globais de uma política tributária que os trata de maneira diferente”137, assim a discussão fica 

reservada a uma momento pré-tributário, solucionadas face ao apelo da tradicional equidade 

horizontal.  

Esse também é o problema brasileiro na medida em que as políticas tributárias não se 

orientam segundo as características dos contribuintes. Veja o exemplo dos regimes tributários 

de recolhimento de tributos federais (simples nacional, lucro presumido e lucro real) que se 

baseiam no porte econômico da empresa de acordo com a receita auferida.  

                                                 
135 MURPHUY, Liam; NAGEL, Nagel. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 192. 
136 MURPHUY, Liam; NAGEL, Nagel. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 122. 
137 MURPHUY, Liam; NAGEL, Nagel. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Trad. Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 224. 



 53
 

A jurisprudência138 do Tribunal Regional Federal da Quarta Região registrou caso de 

contribuinte que por força de sua receita que excedia o limite do lucro presumido, foi 

obrigado a migrar para o lucro real. Nessa modalidade de tributação o recolhimento do PIS e 

da Cofins se dá por força das Leis n.ºs 10.637/02 e 10.833/03 que utilizam a sistemática da 

não-cumulatividade. Ficou consignado no julgado que o contribuinte tinha como principal 

insumo mão-de-obra, nada obstante, esse referido insumo não gera direito a crédito, nos 

termos do Inciso I, do § 2º, do Artigo 3º da Lei nº 10.637/02 e do Inciso I, do § 2º, do Artigo 

3º da Lei nº 10.833/03.        

Esse tratamento tributário diferenciado baseado na equidade horizontal do ponto de 

vista prático gerou uma situação de desigualdade na medida em que outras empresas do 

mesmo ramo de atividade cujas receitas não excediam o limite de exclusão do lucro 

presumido, ganharam competitividade em relação a contribuinte que teve de migrar para o 

lucro real e, obrigatoriamente, submeter-se ao regime da não-cumulatividade do PIS e Cofins, 

já que nesse regime a carga tributária dessas espécies tributárias elevou-se em mais de cem 

por cento, causando impacto negativo na livre-concorrência e na neutralidade tributária.139 O 

exemplo confirma a necessidade de concretização do princípio da igualdade em sua dimensão 

material, quanto ao resultado.    

 

2.2 EVOLUÇÃO 

 

Os direitos humanos140 são direitos reconhecidos historicamente e nascem no início 

da era moderna com o surgimento da concepção individualista da sociedade. Enfrentam 

diversas fases até sua transformação em direito positivo, isso internamente em cada Estado, 

passando a ocupar lugar no sistema internacional, em um processo de contínua expansão. 

Nessa discussão é necessário compreender e relacionar direitos do homem, democracia e paz, 

                                                 
138 TRF 4º Região, Apelação Cível n.º 2004.71.08.010633-8, Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, D.E. 
25/04/2007. 
139 Scaff (2008) empreendeu estudo, tendo como objeto o ramo da indústria da fiação e tecelagem que tem como 
principal insumo a mão-de-obra e constatou o impacto da carga tributária no regime da não-cumulatividade do 
PIS e da Cofins comparando ao regime cumulativo. SCAFF, Fernando Facury. PIS, Cofins, não-cumulatividade 
e direitos fundamentais. Revista Mestrado em Direito, Osasco, Ano 8, n. 1, 2008. p. 267 - 282.  
140 Embora reconhecendo a pouca importância, máxime para o presente trabalho, da diferenciação que a 
doutrina faz entre os termos, direitos humanos e direitos fundamentais, imperiosa registra que o primeiro refere-
se àqueles direitos atribuíveis à qualquer indivíduo (universais), já os direitos fundamentais seriam aqueles 
direitos humanos reconhecidos e positivados pelo direito constitucional. Entendo que tal diferenciação não é 
essencial à compreensão até em face da grande e crescente proximidade dos sistemas jurídicos internacionais e 
nacionais, e, portanto, usaremos os termos indistintamente. Conforme: Dicionário brasileiro de direito 
constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 128-129. 



 54
 

em que verifica-se uma dependência entre direitos do homem e democracia, o primeiro 

caracteriza o segundo e por sua vez sem democracia não há como se conseguir uma paz 

duradoura.141  

Sob a perspectiva do constitucionalismo ocidental e da positivação do direito 

fundamental à igualdade, Miranda (2000) identifica como marcos iniciais mais significativos 

à positivação do princípio da igualdade, os Arts. 1o a 6o da Declaração de 1789, o Art. 6o da 

Constituição belga, o 14o Aditamento à Constituição dos Estados Unidos da América, o Art. 

4o da Constituição mexicana de 1917, o Art. 109o da Constituição de Weimar e o Art. 3o da 

Constituição italiana.142 De fato é pari passu ao surgimento do constitucionalismo ocidental e 

o surgimento do Estado Liberal de Direito que se tem as primeiras positivações do princípio 

constitucional da igualdade, atribuindo-se a primeira aparição, nos Estados Unidos da 

América, com a Declaração de Direitos da Virgínia de 1776,  e, posteriormente, na própria 

Constituição estadunidense sob forte influência francesa da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão143, fato que, por sua vez, influenciou o constitucionalismo europeu 

tendo o princípio da igualdade sido previsto em várias Constituições promulgadas após as 

guerras mundiais144; imperioso o registro de Miranda (2000) ao afirmar que a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão foi a fonte das Constituições liberais portuguesas, que 

                                                 
141 “Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem 
direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições 
mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os 
súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá paz estável, uma 
paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos não mais apenas deste ou 
daquele Estado, mas do mundo.” Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. p. 1. 
142 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra 
Editora, 2000. p. 228.  
143 “Com efeito, à Seção I da Declaração de Direitos da Virgínia, de 16 de junho de 1776, coube o pioneirismo 
na explicitação do princípio, ao ditar que todos “os homens são por natureza igualmente livres e independentes”, 
sendo, com a Constituição norteamericana, de 17 de setembro de 1787, inferido tacitamente do seu Artigo IV, 
Seção II, item 1, aportando no art. 1o da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 
1789, de onde se espraiou para outras constituições européias do século XIX.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson 
Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n.º 170 
(abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 117. 
144“A exaltação da isonomia foi uma constante nas leis fundamentais promulgadas posteriormente às duas 
guerras mundiais. Basta ver, entre muitas, as Constituições do México de 1917 (art. 4º), da Alemanha de 1919 
(art. 109) e de 1949 (art. 3º), da Áustria de 1920 (art. 7.1), do Japão de 1946 (art. 10 º), da Itália de 1947 (art. 3º), 
da França de 1958 (art. 2º), da Grécia de 1975 (art. 4.1), de Portugal de 1933 (art. 5º) e 1976 (art. 13 º, 1), da 
Espanha de 1933 (art. 2º) e de 1978 (art. 14), do Chile de 1980 (art. 1º), da Holanda de 1983 (art. 4 º), da 
Bulgária de 1991 (art.6.1), da Romênia de 1991 (art. 4.2), da Rússia de 1993 (art. 6.2), do Uruguai de 1997 (art. 
8º) e da Suíça de 1999 (art. 2º).” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador 
negativo. Revista de Informação Legislativa n.º 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 117. 
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formularam a igualdade como a expressão: “a lei é igual para todos, quer proteja quer 

castigue”.145 

É a Declaração de Direitos do século XVIII que marca a constitucionalização do 

princípio da igualdade com o sentido de sua dimensão formal, é dizer, igualdade perante a lei, 

garantia ao cidadão da observância uniforme da lei; naquele momento ainda não havia a 

intenção de se estabelecer, com a igualdade, uma justiça social, ou seja, a igualdade material, 

posto que o principal objetivo era limitar privilégios odiosos. Por outro lado é a Constituição 

francesa de 1791, o primeiro texto constitucional a prever a igualdade e, posteriormente, 

como se disse, passa o constitucionalismo norte-americano a prever o referido princípio, 

especificamente na 14a Emenda Constitucional de 1868, a denominada equal protection 

clause.146 

Essa visão da igualdade apenas sob seu enfoque ou dimensão formal, igualdade com 

caráter negativo, passa a ser repensada com o surgimento dos movimentos sociais do século 

XIX, com o surgimento do estado do bem estar social – Welfare State – notadamente com a 

Constituição do México de 1917 e a Constituição alemã de Weimar de 1919, objetivando a 

realização da igualdade material com a atenuação de desigualdades de caráter 

socioeconômico, aquelas que constituem empeço ao pleno desenvolvimento da pessoa e que 

geram desequilíbrios na competição social, ou ocorre a busca pela igualdade de oportunidades 

e, a partir da Segunda Guerra Mundial, proporciona maior reconhecimento à dignidade da 

pessoa humana que passa a ser o norte para os sistemas jurídicos, passando a igualdade a 

sofrer releitura quanto ao seu conceito de modo a albergar e justificar ações afirmativas.147 

No constitucionalismo brasileiro o princípio da igualdade inicialmente é previsto na 

Constituição do Império em 1824 (Art. 179, §13), tendo sido repetido nas Constituições de 

1891 (Art. 72, §2º), 1934 (Art. 113, nº 1), 1937 (Art. 112, nº 1), 1946 (Art. 141, §1º), 1967 

(Art. 150, §1º), 1969 (Art. 153, §1º) e na atual Constituição de 1988, cuja previsão encontra-

se no Art. 5º, Inciso I. Em nossa primeira Constituição republicana de 1891, o princípio é 

previsto em sua acepção formal, conforme predominava nos textos constitucionais da época, 

                                                 
145 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3 ed. Coimbra 
Editora, 2000. p. 228. 
146 Dicionário brasileiro de direito constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 175 - 176. 
147 Dicionário brasileiro de direito constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 177. 
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situação que não sofreu alterações entre as Constituições até a atual Carta Magna, sendo que a 

partir da Constituição de 1934 o princípio passou a ser previsto como direito individual.148  

 Nobre Júnior (2006) identifica na Constituição Federal de 1988, como 

particularidade, a previsão do princípio de forma genérica, bem como específica em 

determinadas áreas ou matérias: 

Daí se pode visualizar o ressaibo informador do vetor 
isonômico nas passagens, a saber: a) proibição de 
diferenças de salários, de exercício de funções e de 
critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, 
estado civil, ou deficiência (art. 7o, XXX e XXXI), o 
que é extensível ao setor público (art. 39, §3o); b) a 
impossibilidade do legislador em estabelecer distinção 
entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, §2o); c) 
vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios de criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si (art. 19, III); d) a observância pela 
Administração Pública da impessoalidade (art. 37, 
caput); e) a livre acessibilidade aos cargos, empregos e 
funções públicas, pelo regime de mérito (art. 37, I e II); 
f) à obrigatoriedade de licitação como indispensável 
pressuposto para as contratações administrativas (art. 
37, XXI); g) proibição de instituir-se tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente (art. 150, II); h) a não possibilidade 
das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
destinadas ao exercício de atividade econômica, de 
fruírem de privilégios não extensivos às do setor 
privado; i) a uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais (art. 194, 
parágrafo único, II); j) o acesso universal às ações e 
serviços de saúde (art. 196); l) a igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola (art. 206, II); m) 
a igualdade dos cônjuges na sociedade conjugal (art. 
226, §5o) e da filiação (art. 227, §6o).149 

Iremos verificar que a Constituição de 1988 dá especial atualização ao significado do 

princípio da igualdade de modo a prever a igualdade na sua dimensão material, preocupando-

se pormenorizadamente com a matéria tributária dada a sua importância em relação ao 

desenvolvimento econômico e social.  

 

2.3 IGUALDADE TRIBUTÁRIA 

 

O sistema tributário brasileiro teve como marca, durante sua história, a concessão de 

favores e privilégios fiscais em benefício de determinados grupos, “notadamente os 

                                                 
148 CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Vol. 2. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956. p.12. 
149 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n.º 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 118.  
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magistrados, os militares e os membros de casas legislativas”150; o legislador constituinte de 

1988, ao que transparece, foi minucioso quanto ao tema da tributação, preocupando-se em 

extirpar tais tratamentos tributários discriminatórios. Nitidamente, a pretensão constitucional é 

de uma igualdade não só formal, mas material, é dizer, que o custo da despesa pública recaia 

sobre todos (universalidade) de maneira justa, evitando privilégios, ou seja, de que os que 

podem mais não contribuam na mesma medida dos que podem menos.  

O princípio da igualdade na Constituição de 1988 tem função de limite à competência 

tributária, restringindo, inicialmente, a discriminação em função de categoria profissional e 

função exercida pelo contribuinte: 

Seção II 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que 
se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos. 

Sem sobra de dúvida que a igualdade em matéria tributária, em verdade, configura 

especialização do princípio da igualdade em sua acepção geral, mas que diante da realidade 

fiscal brasileira não é desnescessária, haja vista que, mesmo em face de uma Constituição 

prolixa, nosso sistema tributário é permeado de desigualdades, favorecendo sempre aqueles 

contribuintes que demonstram maior capacidade econômica.  

Reconhece a doutrina que o referido Art. 150, Inciso II, consubstancia o princípio da 

neutralidade tributária, vale dizer, que o ônus tributário seja economicamente neutro, que não 

favoreça a uns contribuintes em detrimento de outros nas mesmas condições fáticas, requisito 

essencial ao exercício da livre concorrência ‘que impede que este tipo de “intervenção 

econômica’ do Estado cause desequilíbrios concorrenciais.”151  

Não é demais lembrar que funcionando o princípio da igualdade e seus 

desdobramentos, como limite ao poder de tributar, situações de discriminação não autorizadas 

constitucionalmente e que elevem o gravame fiscal implicarão ofensa ao direito fundamental 

                                                 
150 Cf. FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Igualdade na Tributação: qual o critério que legitima 
discriminações em matéria fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.) Princípios e Limites da 
Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 470. 
151 Cf. SCAFF, Fernando Facury. Efeitos da Coisa Julgada em Matéria Tributaria e Livre Concorrência. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira. (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, 9 volume. São Paulo: 
Dialética, 2005. p. 119.  
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de propriedade do contribuinte, situação confiscatória152, além de possíveis reflexos em outros 

valores protegidos pela constituição quais sejam; da livre concorrência e livre iniciativa.   

Vê-se ainda desdobramento do princípio da igualdade em matéria tributária no Inciso I 

do Art. 151 da Constituição quanto ao dever de instituição do tributo de maneira uniforme no 

território brasileiro, não se permitindo também, conforme prescreve o Art. 152, caput, 

estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. Os referidos dispositivos têm como destinatários os entes políticos e a 

necessidade de se estabelecer isonomia nas relações entre os entes federativos (proteção ao 

pacto federativo) de modo a evitar privilégios de uns em relação a outros, mas também, a 

uniformidade geográfica fiscal atende aos contribuintes, ou seja, igualdade de gravame 

fiscal153, evitando a denominada guerra fiscal e permitindo apenas discriminações tributárias 

no intuito de concretizar o objetivo constitucional da república em garantir o desenvolvimento 

nacional e erradicar a pobreza e a marginalização, e, também, reduzir as desigualdades sociais 

e regionais (Art. 3º, I e II, CF): 

Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o 
território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou 
a Município, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as 
diferentes regiões do País; 
[...] 
Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios estabelecer diferença tributária entre 
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino. 

No âmbito das espécies tributárias do tipo contribuições sociais para a seguridade 

social, cuja competência tributária da União é prevista no Art. 195, a Emenda Constitucional 

n.º 20/1998, incluiu o § 9º ao referido artigo, cuja redação foi recentemente modificada pela 

Emenda Constitucional n.º 47/2005, em que se prevê hipótese de discriminação e, portanto, 

exceção à regra geral da igualdade, ou seja, universalidade e uniformidade na imposição 

tributária. A referida regra tem implicação extrafiscal relacionando-se à capacidade 

contributiva, permitindo-se que tribute-se em maior peso determinada atividade econômica, a 

                                                 
152 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Descompetitividade Empresarial e lei Tributária. In: ROCHA, Valdir de 
Oliveira. (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, 9 volume. São Paulo: Dialética, 2005. p. 290. 
153 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7 ed. rev. e compl. por Misabel 
de Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 373. Para o autor a consequência da uniformidade é 
evitar-se discriminações tributarias em relação ao lugar, garantido-se ao contribuinte, no Brasil, igualdade de 
tratamento tributário.  
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utilização mais intensiva de mão-de-obra, o porte da empresa contribuinte ou da condição 

estrutural do mercado de trabalho: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
[...] 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 
II - do trabalhador e dos demais segurados da 
previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou 
de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
[...] 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do 
caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de 
cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, 
da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da 
empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho.      

As alterações advindas no § 9º do Art. 195, seguramente, a depender de sua 

concretização pelo legislador, terão forte impacto no princípio da igualdade, no princípio da 

livre concorrência e da livre iniciativa exigindo lançar mão da ponderação e 

proporcionalidade posto que a diferenciação não poderá atingir o núcleo de tais princípios154, 

necessitando, ainda, realizar a exata correlação com a dimensão material da igualdade, é dizer, 

identificar se no caso concreto é atingível a igualdade de resultados que se espera do sistema 

tributário, ou seja, que guarde características de neutralidade.   

De importância significativa para a ordem econômica é a inclusão do dispositivo 

constitucional, trazida pela Emenda Constitucional n.º 42/2003, do Art. 146-A que preve a 

                                                 
154 Defende Ávila (2004) que o princípio do livre exercício de atividade econômica pode ser relativizado desde 
que não atinja seu núcleo. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com emenda 
constitucional n. 42, de 19.12.03. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 328. 
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possibilidade do Estado intervir na economia por meio de normas tributárias de modo a evitar 

desequilíbrios na concorrência:  

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer 
critérios especiais de tributação, com o objetivo de 
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 
competência de a União, por lei, estabelecer normas de 
igual objetivo. 

Sem sobra de dúvidas que tal preocupação que levou à alteração constitucional é fruto 

do impacto desequilibrado da tributação e os reflexos que tais discriminações geram na 

economia e desenvolvimento da sociedade, dada a importância do custo tributário na 

formação dos preços dos bens e serviços. Aliás, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica155 examinou a Consulta n.º 38/99156 que teve como relator o conselheiro Marcelo 

Calliari em que ficou evidenciado o quanto nocivo é para a economia e a livre concorrência a 

existência, no sistema jurídico tributário, de regimes tributários discriminatórios. No caso 

concreto discutia-se a previsão de benefícios fiscais tendo como objeto o ICMS concedido por 

determinados Estados sem a devida autorização por convênio do Conselho Nacional de 

Política Fazendária. Verificou-se, após a demonstração da apuração de resultado de uma 

empresa hipotética, que a redução da alíquota de ICMS de 18% (dezoito por cento) para 12% 

(doze por cento), implicava uma lucratividade 128% (cento e vinte e oito por cento) maior 

para a empresa, mantendo-se o mesmo faturamento hipotético.    

Também o Supremo Tribunal Federal reconheceu a importância da carga tributária na 

concorrência entre empresas contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI. No 

julgamento da medida liminar requerida na Ação Cautelar n.º 1657/RJ157 a Corte considerou 

que o contribuinte não teria direito ao restabelecimento de seu registro especial para a 

produção e fabricação de cigarros em razão de seu comportamento contumaz de 

inadimplência quanto ao pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI. Para o 

Supremo, a condulta de não pagar o tributo evidenciava-se nocivo à livre concorrência dada 

vantagem competitiva que a contribuinte inadimplente possui em razão do não pagamento da 

exação.   

                                                 
155 “O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) é um órgão judicante, com jurisdição em todo o 
território nacional, criado pela Lei 4.137/62 e transformado em Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça pela 
Lei 8.884 de 11 de junho de 1994.” Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cade.gov.br. 
Acessado em 18/07/2009. 
156 Consulta CADE n.º 38/99 – rel. cons. Marcelo Calliari, j. 22.03.00, DOU 1-E de 28.04.00, p. 1. 
157 Merece registro o trecho da ementa do acórdão proferido: “Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de 
emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, deixando 
sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados, com conseqüente redução do 
preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro especial e interditados os 
estabelecimentos.” STF. AC n.º 1657/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. para o acórdão Min. Cezar Peluso, 
Tribunal Pleno, DJ. 31/08/07, p. 254. 
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O princípio da igualdade na tributação, especialmente em sua dimensão não-

discriminação, é muito caro à ordem econômica158, ínsito a um sistema de livre concorrência 

baseado no Estado Social e Democrático de Direito, essencial ao desenvolvimento do 

capitalismo como observa Scaff (2005)159, em que o Estado tem por dever não só evitar ações 

no sentido de influenciar ou gerar desequilíbrios, como também, o dever de não ser omisso ao 

verificar a existência de situações concretas não harmonizadas no sistema tributário. O 

conceito de harmonização tributária apresenta conexão com o princípio da livre concorrência, 

portanto, relevante à compreensão do tema na medida em que apresenta conotação semântica 

de ordem e proporção, configura a adoção de medidas, no âmbito tributário, favorecedoras ao 

alcance de um ambiente de integração, consubstanciando, ao mesmo tempo, em ação política 

e técnica de tributação direcionada a manter a neutralidade na tributação.  

A livre concorrência é expressão que deve ser entendida inserida no contexto mais 

amplo da ordem econômica, seu sentido não se extrai completo se não interpretado de forma 

sistemática no direito, até porque uma vez inserido como princípio constitucional, sua 

compreensão não é verdadeira se analisada em pedaços.160 A livre iniciativa e livre 

concorrência são conceitos que se relacionam, radicam do princípio da liberdade, mas 

possuem significados diferentes, o primeiro significa a liberdade de entrar na economia, 

pressupondo a limitação do Estado às regras que determinam sua atuação no âmbito 

econômico161, já o segundo pressupõe a existência do primeiro162 e significa a liberdade de 

                                                 
158 Aqui o termo ordem econômica é utilizado no sentido de ordem jurídica, conceito normativo inserido no 
mundo do dever-ser, é dizer, conjunto de normas dispostas de forma sistêmica no ordenamento jurídico. O 
esclarecimento faz sentido na medida em que a ordem econômica também pode ser entendida no sentido dado 
pelo mundo do ser, ou seja, a maneira, do ponto de vista empírico com se determina a economia; o outro sentido 
possível é o de todas as normas que regulam a ação econômica. Sobre os sentidos possíveis do termo ordem 
econômica, imperioso a leitura de Camargo (2001). CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Direito econômico: 
aplicação e eficácia. Porto Alegre: Fabris, 2001. P. 34. 
159 SCAFF, Fernando Facury. Efeitos da Coisa Julgada em Matéria Tributária e Livre Concorrência. In: 
Grandes Questões de Direito Tributário. v. 9. Coord. Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2005. p. 
110. 
160 Grau (2004) adverte que a Constituição não pode ser interpretada em tiras, em pedaços. GRAU, Eros 
Roberto. A ordem econômica de 1988. 9. Ed. São Paulo: Malheiros, 2004 . p. 150. Também é a advertência que 
faz o Ministro Paulo Brossard em julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADIn n.º 47/SP. Relator Ministro 
Octávio Gallotti. Julgado em 22 de outubro de 1992. DJU de 13 de junho de 1997.  
161 TOLEDO, Gastão Alves de. O direito constitucional econômico e sua eficácia. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004. p. 175. 
162 “O ato de concorrer, isto é, de se pôr em pé de igualdade para atuar juntamente com os demais atores da cena 
econômica, exige um ambiente de liberdade compatível com essa possibilidade, que só o princípio da livre 
iniciativa pode ensejar. Nesse sentido, os dois conceitos se complementam porque um garante o exercício das 
faculdades inerentes ao outro.” Cf. TOLEDO, Gastão Alves de. O direito constitucional econômico e sua 
eficácia. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 195.   
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permanecer na economia163, ou em outras palavras, o direito de continuar atuando 

economicamente no mercado em condição de igualdade com os demais agentes econômicos. 

O tributo no Estado Social e Democrático de Direito não corresponde, mas tão 

somente ao preço da liberdade do contribuinte, passa a ser encarado como instrumento de 

concretização da liberdade e só se justifica enquanto instrumento para expansão da liberdade 

jamais para restringi-la. Assim a atuação do Estado do Século XXI em matéria tributária 

conforme sustenta Schoueri (2006) impõe que cada medida tributária seja sopesada, 

colocando-se, de um lado, as possíveis vantagens que se poderão obter e, de outro, os custos 

que se imporão à sociedade.164  

O que se pode observar é a importância do princípio da igualdade e de seus 

desdobramentos para o sistema tributário nacional de forma tal que não é suficiente o 

cumprimento da igualdade apenas quanto a sua dimensão formal, mas também que se 

verifique igualdade quanto aos resultados das políticas tributárias instituídas pelo Estado, 

dando-se atenção ao caso concreto, ao contribuinte, individualizadamente sob pena de se 

impactar negativa e injustificadamente direitos fundamentais sérios.  

 

2.4 IGUALDADE E LEGALIDADE 

 

O uso da teoria das sentenças aditivas como meio de concretização do princípio da 

igualdade, obrigatoriamente, deve passar pela atual discussão em torno da legalidade 

tributária ou, mais precisamente, da tipicidade cerrada da tributação segundo a concepção da 

doutrina tradicional brasileira. Isso porque estamos defendendo justamente a flexibilidade da 

legalidade tributária. Ab initio, o princípio da legalidade presta mais serviço à igualdade do 

que deserviço; o princípio da legalidade não é um limite ao princípio da igualdade, ao 

contrário, a legalidade deixa de ser irrazoável quando cria situações ou privilégios sem 

justificativa constitucional.165 

                                                 
163 ELALI, André de Souza Dantas. Tributação e regulação econômica: um exame da tributação como 
instrumento de regulação econômica na busca da redução das desigualdades. São Paulo: MP editora, 2007. p. 81. 
164 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e liberdade. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TORRES, Heleno 
Taveira (Orgs.). Princípios de direito financeiro e tributário: estudos em homenagem ao professor Ricardo 
Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 471. 
165 “A Igualdade e a Legalidade se constituem nos dois grandes princípios do Estado de Direito. A Igualdade 
(princípio material) exprime a idéia de Justiça, enquanto que a Legalidade (princípio formal) implica na 
exigência do autoconsetimento através da representação política dos cidadãos destinatários das ações estatais. A 
legalidade se destina a realizar a Igualdade e só nessa perspectiva é que encontra sua justificativa.” Cf. 
DOMINGUES, José Marcos. Legalidade tributária: o princípio da proporcionalidade e a tipicidade aberta. In: 
RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. 
São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 58.  
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A causa do tributo, adverte Jarach (1989)166, é a lei; no Brasil, tradicionamente a 

doutrina tributária, diga-se formalista do direito tributário, capitaneada por Xavier (1978), 

associou o princípio da legalidade como sinônimo de uma legalidade estrita, o mesmo que 

tipicidade fechada, princípio da reserva absoluta de lei formal, da determinação legal.167-168 A 

legalidade seria assim a previsão na lei da descrição minuciosa dos elementos formadores do 

tributo, o mesmo que tipicidade que, por sua vez, seria “um atributo, do fato ou fatos da vida, 

que exprimiria a sua conformidade com o modelo abstrato descrito na norma e que seria 

indispensável”169, decorrendo da tipicidade os subprincípios da seleção que traduz a escolha 

pelo legislador dos fatos a serem jurisdicizados tributariamente e a impossibilidade de a 

tributação se dar com base num conceito geral ou cláusula geral; do numerus clausus, da 

enumeração taxativa das hipóteses e proibição do emprego da analogia; do exclusivismo que 

corresponde a obrigação de descrição completa dos elementos do tributo, a privatividade na 

escolha e suficiência dos elementos selecionados; e da determinação que corresponde à 

vinculação da aplicação à lei tributária conforme rigorosamente posto, é dizer, limita-se o 

aplicador à mera subsunção do fato ao tipo tributário.170 

                                                 
166 “A causa do tributo é a circunstância ou o critério que a lei assume como razão necessária e suficiente para 
justificar que da verificação de um determinado pressuposto de fato derive a obrigação tributária. Como no 
direito privado, esta razão deve ser buscada na vontade das partes, porque a vontade é pressuposto e fato, ao qual 
a lei vincula o nascimento da obrigação; assim, no direito tributário esta razão deve ser buscada no pressuposto 
de fato ao qual a lei vincula o nascimento da obrigação tributária.” Cf. JARACH, Dino. O fato imponível: teoria 
geral do direito triutário substitutivo. Trad. Dejalma de Campos. São Paulo: RT, 1989. p. 106.  
167 “não teriam foro de cidade as normas “incompletas” ou “elasticas”, concluindo que o princípio da tipicidade, 
refletindo poderosos ditames de segurança jurídica, traduz-se quanto ao mandamento da norma, na exigência de 
absoluta determinação da sua medida.” Cf. XAVIER, Alberto. Os princípios da Legalidade e da Tipicidade. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 91. Na mesma trilha segui por exemplo Carrazza (2005): “Na 
verdade, em matéria tributária o princípio da estrita legalidade tributária leva ao da tipicidade (ou da 
determinação).” Mais ainda: “Enfim, os tipos tributários devem necessariamente ser minuciosos, para que não 
haja espaço, por parte do Fisco, nem para o emprego da analogia, nem da discricionariedade. Sempre mais 
notamos, portanto, que o princípio da tipicidade fechada contribui, de modo decisivo, para a segurança jurídica 
que pulveriza quando a própria Fazenda Pública elege os critérios que reputa razoáveis, para, por exemplo, a 
fixação da base de calculo do IRPJ.” Cf. CARRAZZA, Roque Antônio. O Princípio da Legalidade e a Faculdade 
Regulamentar no Direito Tributário. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). Tratado de Direito Constitucional 
Tributário: estudo em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 523. Encontra-se 
lição semlhante em: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O princípio da legalidade. O objeto da tutela. In: PIRES, 
Adilson Robrigues; TÔRRES, Heleno Taveira (Orgs.). Princípios de Direito Financeiro e Tributário: estudos 
em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 626 - 628; TÔRRES, 
Heleno Taveira. Segurança Jurídica em Matéria Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva. Limitações ao 
Poder Impositivo e Segurança Jurídica. São Paulo: Revista do Tribunais, 2005. p. 160 - 162.  
168 “XAVIER deu à tipicidade, segundo a terminologia que entendeu ser melhor, um caráter fechado. Ligou a 
tipicidade à reserva absoluta de lei, que considerou princípio com seus corolários da seleção, do numerus 
clausus, do exclusivismo e da determinação” Cf. ZILVETI, Fernando Aurélio. Obrigação Tributária: fato 
gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 232. 
169 Cf. XAVIER, Alberto. Os princípios da Legalidade e da Tipicidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1978. p. 59. 
170 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A tipicidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André 
(Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 186 - 187. 
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O que o legislador faz é tipificar, descrever tipos171, e a doutrina172, por sua vez, 

cuidou de investigar se legalidade e tipicidade traduzem a mesma coisa e se a tipicidade é 

fechada. Para Godói (2008) o tema da legalidade tributária e da tipicidade se relacionam na 

medida em que o princípio da legalidade decorre do princípio democrático e legitima o dever 

de pagar tributo com base na ideia de que o povo tributa a si próprio por meio de seus 

representantes, sendo que a tipicidade “existe para elevar a um grau qualificado a certeza e a 

segurança jurídica no âmbito do direito tributário.”173 Zilveti (2009) observa que: “No Direito 

Tributário, o tipo é de grande relevância para a realização do princípio da legalidade, não só 

no campo da hermenêutica, mas também na aplicação e na elaboração de normas.”174 Tipo 

pode ser entendido como descrição de um dado empírico175, retrata a realidade176, ou, nas 

palavras de Larenz (1997), “nele se trata de uma representação do modelo, que é conseguida 

enfatizando alguns traços particulares observados na realidade e descurados outros, e é 

utilizada como padrão de comparação.”177-178 Torres (2008), ao tratar da tipificação legal 

                                                 
171 “El tipo es, entonces, aquello que se da con anticipación en toda producción legislativa y configuración 
jurídica. La tarea del legislador es describir el tipo. En ello puede tener un cierto margen de juego;” Cf. 
KAUFMANN, Arthur.  Filosofía del Derecho. Tradução Villar Borba e Ana Maria Montoya. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1999. p. 251.  
172 Derzi (1988) foi pioneira em tratar do tipo identificando que o termo tipicidade fechada foi divulgado entre 
nós por Alberto Xavier através da doutrina de Karl Larenz que em edições posteriores deixou de utilizar o 
referido termo tipo fechado. DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 61 - 64. Torres (2008) observa que Derzi (1988) é a primeira na 
doutrina brasileira a proclamar que o tipo é aberto, contudo, defende a existência no direito tributário apenas o 
conceito determinado fechado: “A concepção de Misabel Derzi, do ponto de vista substancial, se aproxima da de 
Alberto Xavier, embora tenham esses autores desenvolvido argumentos diferentes. Misabel proclama que o tipo 
é aberto mas o expulsa, juntamente com o conceito indeterminado, do campo tributário, onde prevalece apenas o 
conceito determinado fechado, ou os converte em conceitos determinados. Xavier diz que o tipo é fechado e o 
assimila ao conceito indeterminado. O resultado é o mesmo: ambos engessam no conceito fechado a 
possibilidade de aplicação do direito tributário.” Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no 
Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no 
Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 146. 
173 Cf. GODOI, Marciano Seabra de. O que e o porquê da tipicidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 
ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 82 - 83. 
174 Cf. ZILVETI, Fernando Aurélio. Obrigação Tributária: fato  gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
p. 212. 
175 “Tipo é a ordenação dos dados concretos existentes na realidade segundo critérios de semelhança.” Cf. 
TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, 
Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 
137. 
176 “O tipo não se destina a definir ou conceituar, mas retratar a realidade.” Cf. DOMINGUES, José Marcos. 
Legalidade tributária: o princípio da proporcionalidade e a tipicidade aberta. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 
ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 58. 
177 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbekian, 1997. p. 659. 
178 E ainda: “As notas características indicadas na descrição do tipo não precisam, pelo menos algumas delas, de 
estar todas presentes; podem nomeadamente ocorrer em medida diversa. São com frequência passíveis de 
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defini: “A tipificação se refere à atividade legislativa de formação do tipo, na procura da sua 

tipicidade, ou seja, consiste no recorte da realidade para a ordenação de dados 

semelhantes.”179 Tipificação, portanto, não é o mesmo que princípio da determinação180, não 

é o mesmo que conceito181, também não é o mesmo que conceito indeterminado182. Tipo 

distingui-se de outros institutos que permeiam o direito tributário e não se coaduna com a 

ideia de ser fechado183, cerrado, isso conforme se deduz da sua própria complexidade: “O 

tipo, pela sua própria complexidade, é aberto, não sendo suscetível de definição, mas apenas 

de descrição.”184  

Portanto, o tipo e a tipificação legal servem menos do que aquilo que pretende a 

doutrina formalista do direito tributário. A tipificação deriva do princípio da legalidade e 

serve à legalidade tributária assim como também dos conceitos indeterminados, das cláusulas 

                                                                                                                                                         
gradação e até certo ponto comutáveis entre si. Consideradas isoladamente, só têm o significado de sinais ou 
indícios. O que é decisivo é, em cada caso, a sua conexão na realidade concreta. Se uma determinada situação de 
facto se pode ou não ordenar ao tipo é algo que não pode, nestes termos, ser decidido consoante contenha ou não 
todas as notas características tidas como imprescindíveis. Trata-se antes de se saber se as notas características 
tidas como <<típicas>> estão presentes em tamanho grau e intensidade que a situação de facto <<no seu todo>> 
corresponda à imagem fenoménica do tipo. O tipo não se define, descreve-se. Não se pode subsumir à descrição 
do tipo; mas pode-se, com a sua ajuda, ajuizar se um fenómeno pode ou não integrar-se no tipo.” Cf. LARENZ, 
Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 
1997. p. 307. 
179 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 
ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 146. 
180 Este conforme sustenta Torres (2008) “postula que todos os elementos o fato gerador abstrato sejam 
indicados com clareza na lei formal.” Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito 
Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito 
Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 148. 
181 “Conceito designa um objeto com palavras, descreve suas características.” Cf. ZILVETI, Fernando Aurélio. 
Obrigação Tributária: fato gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 218. Na lição de Torres (2008): 
“O conceito representa as propriedades ou os sinais característicos do objeto.” Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O 
Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André (Coords.). 
Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 151. 
182 “Conceito jurídico indeterminado é um conceito cujo âmbito e cujo conteúdo são muito incertos.” Cf. 
ZILVETI, Fernando Aurélio. Obrigação Tributária: fato gerador e tipo.. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 
221. 
183 Esta é a conclusão que obtemos de Arthur Kaufmann: “Pues el tipo es siempre más rico en contenido, más 
espiritual, tiene mayor sentido, es más gráfico que el concepto definido de manera abstracta. Así se da a entender 
que el derecho nunca puede ser idéntico a la ley, pues no es posible que sea aprehendido por los conceptos 
legales en la plenitud de su contenido por los conceptos legales en la plenitud de su contenido concreto. Por esta 
razón no puede exitir un sistema de derecho cerrado, “aximomático”, sino un sistema abierto. “tópico”.” Cf. 
KAUFMANN, Arthur.  Filosofía del Derecho. Tradução Villar Borba e Ana Maria Montoya. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1999. p. 251. 
184 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 
ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 137 - 138. 
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gerais, das enumerações exemplificativas185, contudo, não quer dizer que tipicidade implique 

o esgotamento das possibilidades fáticas por parte do legislador: 

O caráter tipológico descrito na lei deve ser entendido 
no sentido dado por LARENZ, que favorece a 
teleologia, um padrão de comparação a ser seguido. O 
princípio da tipicidade é um corolário do princípio da 
legalidade, um princípio de adequação do fato gerador 
concreto ao abstrato, sem o exagero positivista que a 
doutrina brasileira insiste em distorcer.186    

Em materia tributária, observa Torres (2008), a aplicação da lei tributária se dá por 

meio de um silogismo, “em que a premissa maior é a hipótese descrita na lei, a premissa 

menor é o fato a se subsumir na descrição legal e a conclusão, o resultado da inferência.”187 

Nada obstante, adverte o autor, a adequação do fato gerador concreto ao abstrato em direito 

tributário não se reduz à mera subsunção e pode se dar de três diferente maneiras, é dizer, 

pela subsunção, pela discricionariedade e pela tipificação.188  

Não se pode mais conceber o princípio da legalidade em matéria tributária como um 

princípio inflexível desprovido de um diálogo com outros princípios constitucionais tais 

como o da igualdade, da livre iniciativa e da livre concorrência por exemplo. 

A flexibilidade da legalidade tributária é uma realidade não só prevista 

constitucionalmente, mas também na prática das políticas tributárias e na atuação das 

edilidades fiscais como também na jurisprudência. 

Greco (2008)189 identifica três fases da legalidade tributária. A primeira, foca-se na 

atuação do Fisco e a legalidade configura um limite ao exercício da imposição tributária, 

como também configura uma libertação do contribuinte, é dizer, a lei funciona como um 

                                                 
185 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 
ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p.151 - 156. 
186 Cf. ZILVETI, Fernando Aurélio. Obrigação Tributária: fato gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 
2009. p. 239. 
187

 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 
ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 157 - 158. 
188 “a) pela subsunção, quando o conceito do fato ocorrido na vida social deva se qualificar de acordo com a 
intepretação do conceito determinado ou indeterminado previsto para o fato gerador abstrato; 
b) pela discricionariedade, quando, depois de interpretar os conceitos indetermnados acoplados às cláusulas 
discricionárias constantes do fato gerador abstrato, a autoridade administrativa age nos limites da decisão 
eqüitativa; 
c) pela tipificação, quando o conceito do tipo apreendido na realidade deva se ordenar segundo o conceito-tipo 
descrito na norma.” Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, 
Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008. p. 164. 
189 GRECO, Marco Aurélio. Três papéis da Legalidade Tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio 
André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 102 - 
110. 
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instrumento de proteção ao contribuinte. Na segunda fase, a legalidade perde esse perfil 

incial, na medida em que o Estado se aprimora no processo legislativo e passa a utilizar a 

legislação como instrumento de dominação em prol dos interesses estatais, “A lei tributária, 

hoje em dia, é utilizada mais freqüentemente para impor ônus e restrinções ao contribuinte do 

que para limitar a ação da Administração Fazendária.”190 Nessa fase, observa-se que a 

doutrina formalista da tipicidade cerrada foi abandonada na prática pelo Fisco.191 A terceira 

fase caracteriza-se pelo princípio da legalidade relaciona-se ao conjunto de valores, 

solenemente, previstos na Constituição, prestigia-se a sociedade civil e seu objetivos 

constitucionalizados. 

O texto constitucional traz em diversas partes o princípio da legalidade, conforme se 

vê do Art. 5º, Inciso II, do Art. 37 e do Art. 150, Inciso I, em matéria tributária. Excepciona a 

legalidade tributária no Art. 153, § 1º quanto à alteração de alíquotas do Imposto de 

Importação, do Imposto de Exportação, do Imposto sobre Produtos Industrializados e do 

Imposto sobre Operações Financeiras. Há ainda exceção prevista no Art. 155, § 4º, inciso IV, 

ao prescrever a autorização de convênios entre Estados para a fixação de alíquotas. Também 

há previsibilidade no Art. 155, § 2º, Inciso XI, Alínea g, a deliberação a cargo dos Estados 

quanto à concessão e revogação de isenção, incentivos e benefícios fiscais em matéria de 

ICMS, o denominado convênio do CONFAZ disciplinado na Lei Complementar n.º 24/75.192  

Vê-se que o princípio da legalidade é flexibilizado na Constituição, mas não só; o 

Poder Judiciário tem flexionado também o princípio da legalidade por meio de sua 

jurisprudência como é o caso do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal na 

hipótese em que a Corte, na sua formação plenária, autorizou a atualização da base de cálculo 

do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, através da Planta Genérica de Valores para 

fins de lançamento por meio de decreto do Executivo193; também se verificou a relativização 

do princípio no julgado em que a Corte, também na sua formação plenária, permitiu que o 

Executivo definisse atividade preponderante para efeito de enquadramento do percentual de 

                                                 
190 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Três papéis da Legalidade Tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, 
Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 
108. 
191 “Na última década, em especial, toda a sistemática tributária brasileira foi fruto do voluntarismo da 
Administração, encomendado pelo Chefe do Executivo na forma de Medida Provisória e apenas chancelado pelo 
Legislativo. Ao contrário do que se pensa, a legalidade estrita interessa muito mais ao Fisco que ao contribuinte, 
pois o legislador fiscal adota o discurso legalista estrito para reduzir o Direito Tributário à técnica de 
arrecadação.” Cf. ZILVETI, Fernando Aurélio. Obrigação Tributária: fato gerador e tipo. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. p. 117. 
192 ZILVETI, Fernando Aurélio. Obrigação Tributária: fato gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 
111. 
193 STF, RE n.º 87.763-PI, Rel. Min. Moreira Alves, DJ. 21.11.79.  
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alíquota que é variável de acordo com o grau de risco para efeito da cobrança da contribuição 

para o Seguro de Acidente de Trabalho previsto na Lei n.º 8.212/91 em seu Art. 22, Inciso 

II.194 Zilveti (2008)195 também observou a aplicação da doutrina do tipo e a flexibilização da 

ideia tradicional de legalidade no caso em que o Supremo Tribunal Federal repeliu o termo 

faturamento como conceito, reconhecendo-o como um conceito jurídico tipológico conforme 

se extrai de trecho do voto do Min. Eros Grau o seguinte argumento: “Atribuir significado a 

esses termos equivale à identificação das espécies de fato alcançadas por um texto normativo. 

Os conceitos jurídicos tipológicos (fattispecie), também ditos indeterminados, em verdade 

não são conceitos, mas noções.”196 

O direito tributário se vale dos conceitos tipológicos e isso se dá tanto na fase de 

elaboração da lei quanto na fase de aplicação, em essencial esses conceitos consistem em 

interpretação teleológica.197 Já o juiz realiza no ato de aplicação da lei uma atividade de 

imputação, um processo de comunicação, entre a liguagem da lei e a linguagem cotidiana 

buscando identificar um grau de similitude.198 

Uma formalização extrema da linguagem jurídica de modo a engessar e tornar 

determinável a aplicação do direito não permitirá a realização da justiça como no âmbito de 

aplicação da igualdade que necessita levar em consideração o indivíduo e suas 

peculiaridades. 

 

 

 

 

                                                 
194 STF, RE n.º 343.446-SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ. 04.04.03.  
195 ZILVETI, Fernando Aurélio. Tipo e linguagem: a gênese da igualdade na tributação. In: RIBEIRO, Ricardo 
Lodi; ROCHA, Sérgio André (Coords.). Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008. p. 47.  
196 STF, RE n.º 346.084-MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ. 01.09.06. 
197 “El propósito de la proddución legislativa: la conceptualización total de los tipos, es inalcanzable y en la 
creación concreta del derecho se debe, por consiguiente, recurrir una y otra vez al tipo pensado por la ley. En 
esto consiste la esencia de la `interpretación teleológica´; la cual no trabaja con los conceptos legales definidos 
en forma abstracta y general sino con los tipos que se encuentran detrás; ella argumenta a partir de la `natureza 
de la cosa.´ Cf. KAUFMANN, Arthur.  Filosofía del Derecho. Tradução Villar Borba e Ana Maria Montoya. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999. p. 251. 
198 “Así, en un processo recíproco se acercan entre sí los modelos de conducta, aquel en que piensa el autor y 
aquel de los conceptos legales en los que piensa el juez. Se produce una mediatización de las expresiones de 
lenguajes; los estereotipos deben ser condicidos a los conceptos y los deben conducirse a los tipos, el lenguaje 
del autor deve `idealizarse´ y el lenguaje de la ley debe `normalizase´. A la `valoración paralela en el ámbito del 
lego´ debe añadirse una `valoración paralela en la esfera del juez´. Una identidade entre estos dos horizontes 
ciertamente nunca se alcanzará, para que la imputación tenga lugar debe bastar tan sólo un grado suficiente de 
similitud.” Cf. KAUFMANN, Arthur.  Filosofía del Derecho. Tradução Villar Borba e Ana Maria Montoya. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999. p. 256.  
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3 SENTENÇAS ADITIVAS 

 

As denominadas sentenças aditivas são identificadas na doutrina como espécies de 

decisões interpretativas, também denominadas de decisões intermediárias, justo em face de se 

posicionarem entre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da norma objeto da 

sindicabilidade, cuja provável origem é atribuida à jurisdição constitucional estadunidense 

face a exigência de se interpretar as lei em harmonia com a Constituição.199  

É na doutrina estrangeira de Zagrebelsky (1977) que buscamos o conceito de 

sentenças aditivas,  

utilizadas quando uma disposição tem uma carga 
normativa inferior àquela que, constitucionalmente, 
deveria possuir. A corte constitucional intervém nesses 
casos declarando inconstitucional a disposição na parte 
na qual não prevê algo, pretendendo que esse conteúdo 
normativo ulterior seja introduzido no ordenamento, não 
obstante em presença de um texto que – mesmo depois 
da sentença da corte – não é de per si idôneo a exprimi-
lo.(tradução livre).

200  

Cerri (2001) identifica que a primeira sentença aditiva, a sentenze n. 24, ocorreu na 

Itália no ano de 1957, a esta seguiram-se outros exemplos como a sentenze n. 168/1963 e a 

sentenza n. 9/1964, sempre tendo como objeto situações de omissão legislativa. Inclusive 

Vecina (1993) observa que esses tipos de sentenças são frequentemente utilizadas na Corte 

Constitucional Italiana e em menos medida no Tribunal Constitucional Espanhol201-202, 

recebendo tal denominação justamente da doutrina italiana − sentenze aggiuntive ou 

additive.203 Na doutrina nacional, tendo como objeto justamente as decisões espanholas, 

                                                 
199 COLNAGO, Cláudio de Oliveira Santos. Intepretação conforme a Constituição: decisões interpretativas 
do STF em sede de controle de  constitucionalidade. São Paulo: Método, 2007. p. 70 - 71. 
200 Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. Bolonha: Società editrice il Mulino, 1977. p. 
157. 
201 VECINA, Javier. El Control por el Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del 
Principio de Igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 490. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08. Observa ainda Vecina a utilização das sentenças 
aditivas na Áustria pelo Tribunal Constitucional Austríaco. op. cit. p. 489.  
202 No mesmo sentido se manifesta Mendes (2009) ao comentar que o Supremo Tribunal Federal ao pretender 
atribuir interpretação conforme a Constituição acabou por proferir sentença aditiva: “Em outros vários casos 
mais antigos, também é possível verificar que o Tribunal, a pretexto de dar interpretação conforme à 
Constituição a determinados dispositivos, acabou proferindo o que a doutrina constitucional, amparada na prática 
da Corte Constitucional italiana, tem denominad de decisões manipulativas de efeitos aditivos.” Cf. MENDES, 
Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo 
Gustavo Gonet Branco. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1308. 
203 VECINA, Javier. El Control por el Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del 
Principio de Igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 488. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08.  
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Nobre Júnior (2006) toma como exemplo a sentencia 103, de 22 de novembro de 1983, que 

reconhecia ao viúvo o direito de perceber pensão em virtude do falecimento da sua esposa 

sem a necessidade de comprovar incapacidade para o trabalho, requisito não exigido para as 

mulheres; a sentencia 116, de 9 de julho de 1987, que garantiu aos militares o direito de serem 

reformados após a obtenção de graduação de suboficial, independente de critério ou marco 

cronológico; a sentencia 222, de 11 de dezembro de 1992, que garantiu ao cônjuge direito de 

sub-rogação perante a lei de arrendamentos urbanos espanhois, quanto aos regimes de união 

de fato, posto que a lei só garantia apenas ao matrimônio civil.204 Caráter comum observado 

nos casos jurisprudenciais apontados é de estarem todos relacionados ao princípio da 

igualdade. 

Registra-se ainda como exemplos a sentenza 190, de 16 de dezembro de 1970 ao 

assegurar o direito do defensor a acompanhar não só a produção de prova pericial penal, mas 

também quanto ao interrogatório do acusando na instrução processual205; em outro exemplo, 

na sentenza 78, de 11 de março de 1993, assegurou-se as trabalhadoras domésticas, ao 

aderirem ao regime voluntário de contribuição previdenciária, o direito à aplicação de índices 

de inflação e custo de vida como mecanismo de adequação dos valores da contribuição. Nesse 

julgado evidenciou-se o acolhimento da questão de constitucionalidade fundada no Art. 9 de 

lei de 5 de março de 1963, n. 389, norma que trata da instituição da mutualidade de pensão em 

favor da segurada doméstica, na parte em que deixa de prever mecanismo de adequação do 

importe nominal (carga tributária) da contribuição previdenciária, é dizer, de mecanismo de 

reavaliação da contribuição, por entender que a disciparidade de tratamento não se coadunava 

com o Art. 3º da Constituição italiana (princípio da igualdade) já que o regime de 

contribuição das seguradas domésticas era dotado da mesma estrutura, portanto, símile ao 

regime de contribuição facultativo, conforme se vê no trecho da decisão infra transcrita: 

Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non 
tolgono che la sentenza n. 141 del 1989 possa fornire un 
utile termine di confronto sotto due profili. Anzitutto 
sotto il profilo della struttura tecnica della pensione 
volontaria per le casalinghe, che è identica a quella 
dell'assicurazione facoltativa. Sotto questo profilo, 
indipendentemente dall'art. 38 Cost., non appare 
giustificata, in riferimento all'art. 3 Cost., la disparità di 
trattamento in ordine alla rivalutabilità dei contributi, a 
seconda che siano stati versati nell'una o nell'altra 
gestione assicurativa. Il rilievo dell'I.N.P.S., il quale 

                                                 
204 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 123. 
205 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 122. 
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osserva che l'organizzazione tecnica delle due forme 
assicurative, imperniata sulla redditività della 
contribuzione, le avvicina a quelle private, rafforza il 
giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di 
un congegno di rivalutazione (sia pure non automatico) 
dei contributi versati, data la diffusione nel settore 
privato delle clausole di rivalutazione o di 
indicizzazione del capitale assicurato.

206 

 A sentenza 220, de 8 de junho de 1994, tratou sobre a constitucionalidade de norma 

que estabelecia garantias à magistratura, de modo a assegurar, a nomeação de ofício de um 

magistrado, como defensor perante o Conselho Superior da Magistratura.207 Também merece 

mensão a recente sentenza 19/2009 proferida pela Corte Constitucional Italiana no caso 

concreto em que se discutia a ilegitimidade do Art. 42, Inciso 5, do Decreto Legislativo de 26 

de março de 2001, n. 151. Na hipótese a norma previa modalidade de assistência estatal às 

pessoas portadoras de deficiência grave prevendo ainda quais pessoas legitimadas estariam 

aptas a receber o auxílio estatal. A questão de ilegitimidade girava em torno da omissão na 

norma quanto à previsão de outras pessoas poderem receber o auxílio quando incorressem em 

hipótese da inexistência de indivíduo legalmente legitimado de cuidar da pessoa com graves 

deficiências. No caso concreto o Tribunal de Tivoli observou que naquele momento a única 

pessoa a conviver com a mãe, reconhecidamente portadora de incapacidade grave, de acordo 

com o Art. 3, n. 3, a Lei 104, de 1992, pela Câmara de AUSL local, era o filho, e que a 

rejeição pela concessão do benefício pelo órgão competente foi motivado unicamente pela 

falta de previsão, na norma legal, dentre as partes legitimadas a obter o auxílio, o filho de 

pessoas portadoras de deficiência. Dessa forma, a questão foi reconhecida como fundada 

tendo a Corte se manifestado de modo a estender o auxílio à outra pessoa não expressamente 

legitimada legalmente a requerer o benefício, mas que contudo estava vinculada e prestava 

assistência a pessoa portadora de deficiência grave, conforme se vê do trecho infra transcrito 

da decisão: 

La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i 
beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio 
convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in 
grado di provvedere all'assistenza della persona affetta 
da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., 
ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, 
infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente 
nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito 
familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e 
nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della 

                                                 
206 Sentenza 78/1993, Rel. Juiz Mengoni. Disponível no endereço eletrônico: http://www.cortecostituzionale.it. 
Acessado em 19/06/2009. 
207 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 123. 
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salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere 
dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo. 

Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento 
deteriore dell'unico figlio convivente del disabile – 
allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo 
– rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di 
quest'ultimo espressamente contemplati dalla 
disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore 
che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli 
obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame 
familiare, risulta privo di ogni ragionevole 
giustificazione. 

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 
5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 
della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non 
include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del 
congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di 
altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in 
situazione di disabilità grave.

208 

As sentenças aditivas funcionam como instrumento para restabelecer o princípio da 

igualdade nas hipóteses em que resta demonstrada a sua violação em face de omissões 

perpetrada pelo Poder Legislativo. A inconstitucionalidade do dispositivo legal está em ter um 

conteúdo menor do que o fato prevê209, sendo que não ocorre propriamente uma oposição da 

legislação em relação à Constituição, é justamente a omissão que não a cumpre em sua 

totalidade.210 

Nessas hipóteses o tribunal reconhece a omissão parcial da legislação que será 

justamente suprida de forma integrativa com a Constituição, é dizer, o juiz foca sua atenção 

para a parte do texto normativo que falta, posto que tal situação, a permanecer assim, conflita 

com a Constituição, frequentemente com o princípio da igualdade, distinto, portanto, das 

                                                 
208 Sentenze 19/2009, Rel. Juíza Maria Rita Saulle. Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.cortecostituzionale.it. Acessado em 19/06/2009. 
209 “Al contrario de lo que normalmente sucede, la inconstitucionalidad del enunciado legal se produce em estos 
casos por el hecho de contener el mismo un contenido normativo menor de aquel que constitucionalmente 
debería tener.” Cf. VECINA, Javier. El Control por el Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas 
Lesivas del Principio de Igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 488. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08. 
210 “La oposición com la Constituición no resulta, por tanto, de lo que el precepto dice, sino de lo que no dice, 
de una omisión “relativa” o “parcial” del legislador, y aqui radica precisamente el problema que suscita el 
restablecimiento del orden constitucional pertubado en estos supuestos.” Cf. VECINA, Javier. El Control por el 
Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de Igualdad. Revista del Instituto 
Bartolome de Las Casas. p. 488. Disponível em http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08.  



 73
 

denominadas sentenças substitutivas ou manipulativas211 que têm por função suprir uma 

lacuna deixada pelo legislador por meio da decisão judicial. 

Registra Cavalcanti (2001) que o Supremo Tribunal Federal212 já agiu suprindo 

omissão parcial de modo a atribuir efeito positivo ao princípio da igualdade, afastando a 

súmula n.o 339, quando da aplicação de percentual de reajuste decorrente das Leis n.ºs 

8.622/93 e 8.627/93, concedido aos servidores militares e não aos civis, prestigiando a regra 

da isonomia encartada no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, concluindo por entender 

estar revogada a referida Súmula n.º 339 do STF em face do Art. 5o, Inciso XXXV da Carta 

Magna, visando dar efetividade à Constituição quanto ao princípio da isonomia.213 

Recentemente observamos que o Supremo Tribunal Federal mitigou sua 

jurisprudência em torno da tese do legislador negativo. O informativo do Supremo Tribunal 

Federal n.º 485214 de 22 a 26 de outubro de 2007 noticiou o julgamento de três Mandados de 

Injunção de n.ºs 670/ES, 708/DF e 712/PA, ações interpostas por sindicatos de determinados 

setores do funcionalismo público que reenvidicavam omissão legislativa quanto à 

regulamentação do direito constitucional de greve aos seus associados previsto no Art. 37, 

Inciso VII, tendo na oportunidade o Tribunal Constitucional, por maioria, conhecido dos 

mandados de injunção, a nosso entender, proferindo sentença aditiva, na medida em que 

estendeu àquelas categorias representadas pelos respectivos sindicatos, as prescrições contidas 

na Lei n.º 7.783/89 que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, 

                                                 
211

 Cita Nobre Júnior (2006) dois autores italianos que definem as sentenças substitutivas, primeiro Augusto 
Cerri: “Ao lado da decisão aditiva, está a substitutiva: neste caso, a Corte não se limita a censurar uma omissão 
e, portanto, a estender (ou, se é preferido, sugere a extensão de) uma norma (ou de um princípio) que pré-existe, 
mas, antes disto, cria essa mesma o ‘vácuo’ legislativo com uma decisão de acolhimento”. E também Bin e 
Pitruzzela (2002): “são as decisões com as quais a Corte declara a ilegitimidade duma disposição legislativa na 
parte em que prevê X ao invés de Y. Com aquelas a Corte ‘substitui’ uma locução da disposição, incompatível 
com a Constituição, com outra, constitucionalmente correta”. Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças 
aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), 
Senado Federal, 2006. p. 122. 
212 Merece registro o seguinte trecho da ementa: “Sedimentou-se, no âmbito das Turmas desta Corte, o 
entendimento de que o reajuste do soldo, concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, é extensivo aos servidores 
públicos militares de patente inferior, no índice de 28,86%, por infração ao princípio isonômico previsto no art. 
37, X, da Constituição Federal, uma vez que configurada verdadeira revisão geral de vencimentos.” RE nº 
433141 AgR/RJ. Rel. Min. Ellen Gracie. Disponível no site: www.stf.jus.br. Acessado em 23/05/2009. No 
mesmo sentido ainda transcreve-se parte da ementa de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal: 
“Tratando-se da reposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores, cumpre observar o idêntico 
tratamento com relação a civis e militares. A inflação é linear, apanhando vencimentos e subsídios. Precedente: 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.307-7/DF. Extensão à isonomia no âmbito do quadro 
militar. Inteligência do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.” RE n.º 419075/PE. Rel. Min. Marco 
Aurélio. Disponível no site: www.stf.jus.br. Acessado em 23/05/2009. 
213 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a Inconstitucionalidade por 
omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 25 - 26. 
214 Informativo STF n.º 485. Disponível no site: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo485.htm. Acessado em 24/06/2009. 
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resolvendo assim a omissão legislativa e concretizando o direito constitucional à greve, cuja 

Constituição condicionou à edição de lei específica quanto à definição dos termos e limites do 

exercício do direito de greve, mais ainda, a Corte concretizou o princípio da igualdade entre o 

trabalhadores públicos e privados. O julgado notabilizou-se ao imprimir maior força 

normativa ao instituto constitucional do Mandado de Injunção, uma vez que o Tribunal, até 

então, restringia-se a declarar a omissão legislativa215, destacou-se ainda o voto do Ministro 

Gilmar Mendes nos Mandados de Injunção n.º 670/ES e 708/DF e o voto do Ministro Eros 

Grau no Mandado de Injução n.º 712. 

O Ministro Gilmar Mendes em seu voto no Mandado de Injunção n.º 708/DF destaca a 

evolução da construção pretoriana em torno da garantia processual constitucional através da 

análise dos MI n.º 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, MI n.º 232, Rel. Min. Moreira Alves e 

MI n.º 264, Rel. Min. Celso Mello, que sinalizam uma nova compreensão do instituto e a 

admissão de uma solução “normativa” para a decisão judicial216, referenciando de forma 

expressa que o Tribunal aceitou como modalidade de decisão as sentenças aditivas e a 

possibilidade de regulamentação provisória traçada pelo Judiciário. Identificou o Ministro 

Gilmar Mendes que o caso concreto tratava-se de hipótese reconhecida no direito italiano 

como de rime obbligate, ou seja, que exigia solução obrigatória da perspectiva constitucional, 

isso porque o direito de greve segundo a previsão constitucional não possibilitava ao 

legislador qualquer poder discricionário quanto à edição ou não da lei, podia o legislador 

adotar ou não um modelo mais ou menos restrintivo do exercício do direito de greve para os 

servidores públicos, contudo, não poderia deixar de reconhecer o direito constitucional. 

Verifica-se tratar de hipótese de omissão constitucional a reclamar solução diferenciada tal 

qual é engendrado nos sistemas estrangeiros quando se está diante de omissão legislativa 

parcial, no caso alemão, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúcia de nulidade, e no 

caso italiano, das sentenças aditivas, reconhecendo que nessas hipóteses, de omissão 

recalcitrante do legislador, é imperioso ao Poder Judiciário censurar a atuação omissiva em 

função da preservação do Estado de Direito (Art. 1º da Constituição) de modo a garantir, 

minimamente, os direitos constitucionais reconhecidos (Art. 5º, XXXV) sob pena de negativa 

de prestação jurisdicional. Não deixa de reconhecer expressamente ser o caso concreto objeto 

                                                 
215 Vale destacar os precedentes do STF suscitados pelo Progurador-Geral de Justiça conforme relatado no voto 
proferido pelo Min. Gilmar Mendes no MI n.º 708/DF, a saber: MI n.º 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, MI 
n.º 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão e MI n.º 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, todos seguindo a construção 
pretoriana conhecida como “posição não-construtivista” adotada pelo Min. Moreira Alves ao relatar o MI n.º 
107/DF.  
216 Ibden., nota de roda-pé 216. 
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do julgamento, uma mudança de perspectiva quanto às possibilidades jurisdicionais de 

controle de constitucionalidade das omissões legislativas, externando posicionamento no 

sentido de negar atividade criativa própria de legislador por parte do Tribunal, na medida em 

que argumenta tratar-se da adoção de interpretação compreensiva da Constituição, estendendo 

provisoriamente aos servidores públicos, as prescrições contidas e definidas pelo legislador 

em relação à regulamentação do direito de greve dos trabalhadores civis.   

Já o Ministro Eros Grau em seu voto no Mandado de Injunção n.º 712/PA conhece da 

ação e propõe a extenção da Lei n.º 7.783/89 aos servidores públicos, quanto ao conjunto 

integrado formado pelos Art. 1º ao 9º, 14, 15 e 17, nada obstante, identifica ainda ser 

necessário na decisão do Tribunal, traçar normatividade que adeque as peculiaridades do 

serviço público face ao princípio da continuidade, por exemplo, de modo a garantir apenas a 

paralização parcial do serviço. Imperioso observar, para o desenvolvimento deste trabalho, os 

argumentos traçados pelo Ministro quanto à função normativa do Poder Judiciário217, 

distinguindo-a da função legislativa e que tal atividade não se consubstancia em agressão ao 

princípio da separação de poderes posto que a garantia processual constitucional convive na 

Constituição brasileira que concomitantemente, institui o mandado de injunção e a 

indepedência e harmonia entre os poderes constituídos, concluindo assim pela supremacia 

constitucional e pela vinculação do Judiciário ao poder-dever de, no mandado de injunção, 

editar norma supletiva faltante.     

Tem-se, pois, que as sentenças aditivas conformam-se na realidade jurídica brasileira 

como instrumento de concretização dos valores constitucionais, tendo o Supremo Tribunal 

Federal superado a tese do legislador negativo ou a concepção kelseniana de controle de 

constitucionalidade avançando na “teoria do Estado garantista.” É aconselhável, portanto, 

investigar os argumentos que autorizam e legitimam esse estágio evolutivo do controle de 

constitucionalidade.  

Considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente, através de sua 

jurisprudência, incorporou a doutrina da sentença aditiva, convém analisar por meio de estudo 

comparado os sistemas de controle de constitucionalidade brasileiro e italiano. A jurisdição 

constitucional na Constituição italiana rígida de 1948 é posta como instrumento de sua 

garantia, como um processo objetivo de exame de conformidade da lei em relação ao sentido 

                                                 
217 Registra o Ministro Eros Grau que a função normativa, uma das funções estatais de expressão do poder, que 
consiste na atividade de produção normativa é mais ampla e engloba a função legislativa. Já a função de julgar 
consiste em obter a norma jurídica a partir da compreensão dos textos legais, portanto, o Poder Judicial 
desenvolve função normativa quanto à produção de texto normativos a partir da interpretação dos textos legais. 
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constitucional218. Inicialmente concebida dentro do modelo europeu kelseniano, é exercida 

através de um organismo ad hoc externo à estrutura do Poder Judiciário219, configurando um 

controle do tipo incidental220, em que o juiz ordinário exerce importante papel, posto que é 

por meio deste que se instaura ou que se invoca o exercício da jurisdição constitucional221, 

vale dizer, cabe ao juiz ordinário identificar se no caso concreto há discussão subsumível às 

hipóteses do Art. 134 da Constituição italiana222 e uma vez invocada a atuação da jurisdição 

constitucional é lhe posto um thema decidendum que entabula os limites de atuação da Corte 

ao teor do art. 27 da Lei n.o 87 de 1953.223 É aqui, justamente, onde reside especial diferença 

entre o sistema de controle de constitucionalidade italiano e brasileiro, é dizer, as partes, 

terceiros (assistentes, oponentes etc.) e o Ministério Público podem suscitar o tema da 

legitimidade constitucional de determinada norma, contudo, entendendo o magistrado acerca 

da relevância da questão, não pode este abordar o mérito constitucional cabendo-lhe 

                                                 
218 “Al riguardo, si é parlato del processo costituzionale como di un “processo di diritto obiettivo”, destinato, 
principalmente, a garantir ela conformità della legge al testo costituzionale, e, pertanto, a tutelare un interesse 
superiore: il mantenimento della costituzionalità delle leggi.” Cf. GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e 
giurisdizione: evoluzione e sviluppo della giustizia costituzionale in Itália. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional. Disponível em: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado 
em 25 de julho de 2008. 
219 GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e giurisdizione: evoluzione e sviluppo della giustizia 
costituzionale in Itália. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Disponível em: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado em 25 de julho de 2008. 
220 “In primo luogo, il sistema di accesso al giudizio di costitucionalità si presenta alquanto circoscritto: si tratta 
essenzialmente di un tipo di controllo incidentale a posteriori, che sorge nell’ambito di un procedimento 
giudiziario, in riferimento a una dispozione che il giudice deve applicare per la soluzione del processo a quo.” 
Cf. GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e giurisdizione: evoluzione e sviluppo della giustizia 
costituzionale in Itália. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Disponível em: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado em 25 de julho de 2008. 
221 “[...] Le chiavi per aprire la porta del giudizio costitucionale sulle leggi sono principalmente in mano al 
giudice ordinario, che svolge in tal modo una importante attività di selezione delle questioni che la Corte sarà 
chiamata ad affrontare.” Cf. GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e giurisdizione: evoluzione e sviluppo 
della giustizia costituzionale in Itália. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Disponível em: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado em 25 de julho de 2008. 
222 “Art. 134.  
La Corte costituzionale giudica: 
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e 
delle Regioni; 
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; 
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.” Disponível em: 
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm. Acessado em 30 de maio de 2009. 
223 “In altri termini, il controllo del giudice costituzionale è limitato allá questione che gli è stata sottoposta, e si 
svolge `nei limiti dell’impugnazione´. Il medesimo articolo 27, tuttavia, introduce una eccezione a questo 
principio generale: la Corte può dichiarare altresi “quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità 
deriva come conseguenza dalla decisione adottata”. Si è di fronte, in questo caso, alla `illegittimità  
costituzionale consequenziale´.” Cf. GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e giurisdizione: evoluzione e 
sviluppo della giustizia costituzionale in Itália. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Disponível em: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado em 25 de julho de 2008.  
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suspender o andamento do processo e, através dos autos de remissão, submerter a discussão à 

Corte Constitucional.224    

Registra Cerri (2001) que no sistema de controle de constitucionalidade italiano o juiz 

deve interpretar a lei até o limite, de modo a conformar com a Constituição, donde observa 

que muito da densificação de princípios constitucionais se deve e é definida pela 

jurisprudência elaborada do juiz ordinário do que propriamente da jurisprudência da Corte 

Constitucional.225  

Buscando identificar o tipo de modelo de jurisdição constitucional italiana, adverte G. 

Rolla e T. Groppi que o exame puro e simples do sistema normativo não é suficiente para 

permitir uma verdadeira compreensão, sendo necessário observar a evolução histórica e 

avaliar as prescrições relativas ao controle de constitucionalidade segundo a dinâmica imposta 

pela jurisprudência em relação ao sistema normativo, em outras palavras, avaliar o que de fato 

se tem observado na prática do tribunal. Partindo desse pressuposto, no caso italiano de 

controle de constitucionalidade, o modelo é o austríaco kelseniano, mas com introdução de 

elementos que o torna próximo do modelo estadunidense do judicial review of legislation.226  

No controle de constitucionalidade, por via de ação, o sistema brasileiro e italiano 

apresentam diferenças, primeiro quanto à proveniência da norma impugnada, posto que no 

sistema italiano a Corte Constitucional resume-se à apreciação dos vícios de legitimidade das 

leis do Estado e das Regiões, ao passo que no Brasil há a possibilidade do teste de 

constitucionalidade também de leis provenientes dos Municípios; a legitimidade ativa também 

apresenta distinção, já que no Brasil a gama de pessoas aptas para o ajuizamento é ampla e na 

Itália cabe somente ao Estado, mediante prévia deliberação; na Itália, o controle de 

                                                 
224 “Vê-se, portanto, que, no Brasil o controle incidental, ou por via de ação, é da alçada do juiz competente para 
o processo, no qual fora suscitado, ou seja, a sua apreciação se dá perante jurisdição difusa; na Itália, tal ocorre 
apenas quando de sua instauração, porquanto, quando da análise do mérito da questão, vem à ribalta 
concentração de competência em prol da Corte Constitucional.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Controle 
de Constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano (breve análise comparativa). Revista de Direito 
Administrativo, out./dez. 2000. Rio de Janeiro, 222. p. 154 - 155. 
225 “Il giudice ordinario ed i giudici especiali, d’altra parte, dovranno interpretar ela legge, fino ai limiti del 
possibile, in modo conforme alla Costituzione. Come vedremo, ciò è richiesto dalla medesima Corte 
costituzionale; comporta, peraltro, la diretta applicazione dei principi costituzionali in no pochi settori 
dell’ordinamento. La libertà personale, ad es., come anche la libertà di manifestazione del pensiero (il diritto di 
cronaca e di critica, in ispecie), come il diritto di riservatezza, di identità personale, il diritto allá salute, i diritti di 
azione e di difesa od i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ecc. 
Vengono definiti ed elaborati dalla giurisprudenza deo giudici ordinari e speciali (giudice amministrativo, Corte 
dei conti) non meno, a volte (ed in certi settori), che dalla giurisprudenza della Corte Costitucionale.” Cf. 
CERRI, Augusto. Corso di giustizia costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 28.   
226 GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e giurisdizione: evoluzione e sviluppo della giustizia 
costituzionale in Italia. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Disponível em: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado em 25 de julho de 2008. 
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constitucionalidade por via de ação está sujeito ao prazo decadencial, já o controle incidental, 

assim como o brasileiro, não se sujeita a prazo podendo ser suscitado a qualquer tempo de 

vigência da lei; na Itália, o controle por via de ação é estruturado como processo de partes, 

onde o recorrente delimita a matéria objeto do controle, denotando o caráter disponível da 

ação, característica não existente no sistema brasileiro; também no sistema italiano não há 

previsão para utilização de medida cautelares, ao contrário do Brasil que prevê a medida 

cautelar no Art. 102, Inciso I, Alínea p da Constituição de 1988. Outra diferença que se 

observa reside na inconstitucionalidade por omissão que, no sistema italiano, tem caráter 

apenas negativo, determinando a obrigação de legislar e, não o fazendo, tem-se configurada a 

omissão inconstitucional, sendo que no modelo brasileiro, além da previsão da ação de 

inconstitucionalidade por omissão (Art. 103, § 2º), há, na via incidental, o instrumento do 

mandado de injunção (Art. 5º, Inciso LXXI) contra a inconstitucionalidade por omissão; e, 

por último, há diferença entre os sistemas, na modalidade por via de ação quanto ao quorum 

para a tomada de deliberações, em que, no Brasil, exige-se, por força do Art. 97 da 

Constituição, maioria absoluta dos membros do tribunal, sendo que deve ser respeitado o 

quorum mínimo de oito ministros para que se possa iniciar a discussão, ao passo que no 

sistema italiano exige-se maioria simples dos juízes e o quorum mínimo de onze dos quinze 

integrantes, ou seja, na prática, a decisão pode ser proferida com o voto de seis juizes dos 

quinze que compõem a Corte Constitucional.227    

Quanto ao produto do controle de constitucionalidade no sistema italiano, é possível 

identificar como resultado sentenças de acolhimento (sentenze d’accoglimento) e sentenças de 

rejeito (sentenze di rigetto).228-229 As sentenças de acolhimento são decisões de mérito “as 

                                                 
227 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Controle de Constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano (breve 
análise comparativa). Revista de Direito Administrativo, out./dez. 2000. Rio de Janeiro, 222. p.155 - 160. 
228 “Le sentenze di rigetto non dichiarano la costituzionalità della legge, si limitano a rigettare la questione nei 
termini nei quali è stata sollevata: esse sono sprovviste di efficacia erga omnes, per cui la stessa questione può 
essere nuovamente sollevata, tanto com la stessa motivazione che con una motivazione differenteç soltanto il 
giudice che há sollevato tale questione non può riproporla nell’ambito dello stesso giudizio: a questo propósito si 
parla di efficacia inter partes di detto tipo di decisioni. Al contrario, le sentenze di accoglimento, la norma 
incostituzionale non può essere applicata. Tale retroattività incontra un limite nei rapporti esauriti. Ragioni di 
opportunità e di certezza del diritto inducono a sostenere che tali sentenze non devono riguardare situazioni già 
risolte com sentenza passata in giudicato, nè questioni per le quali sono decorsi i termini di prescrizione o 
decadenza, anche se sussite una ulteriore eccezione relativamente al caso cui in applicazione della nroma 
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna: infatti la legge prevede che ne 
cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.” Cf. GROPPI, T e Giancarlo Rolla. Tra política e giurisdizione: 
evoluzione e sviluppo della giustizia costituzionale in Itália. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. 
Disponível em: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art5.htm. Acessado em 25 de julho 
de 2008.  
229 Vale aqui o registro de Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella quando identificam na tipologia das sentenças 
proferidas pela Corte Constitucional italiana a denominadas decisões de inadimissibilidade – decisioni di 
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quais reconhecem fundadas as questões de constitucionalidade submetidas à Corte 

Constitucional, em via incidental ou principal, e, em conseqüência, declaram a ilegitimidade 

constitucional das disposições impugnadas.”230 No Brasil, da mesma forma, temos uma 

espécie de decisão no controle de constitucionalidade com a mesma natureza, contudo, aqui a 

decisão é declaratória onde a regra, quanto ao efeito é ex tunc, salvo hipótese de exceção em 

que, o Supremo Tribunal Federal, fruto mesmo da natureza da jurisdição constitucional, 

enxerga risco sistêmico e, baseado na presunção de validade que a norma possui, obtempera o 

efeito da nulidade ex tunc, disciplinando, de forma diversa, os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, tendo essa construção pretoriana (cuja origem advém da Suprema Corte 

estadunidense) recebido regramento através do Art. 27231 da Lei n.º 9.868/99 e quanto à 

arguição de descumprimento de preceito fundamental no Art. 11232 da Lei n.º 9.882/99. No 

caso italiano o efeito na sentenze d’accoglimeno não tem uma característica dominante, se ex 

tunc ou ex nunc, uma vez proferida a sentença deve ser aplicada em todos os casos em que 

puder ser aplicada, sejam anteriores sejam posteriores a publicação da decisão233, no caso 

italiano a sentenze d’accoglimento tem eficácia erga omnes vinculando todos do poder 

judiciário e da administração pública ou privada no dia após a publicação em órgão oficial por 

força do Art. 136234 da Constituição italiana, diferentemente do que ocorrer no sistema 

                                                                                                                                                         
inammissibilità – que ocorrem quando a Corte se pronuncia reconhecendo a falta de pressupostos para proceder 
ao exame de mérito da questão. BIN, Roberto; PITRUZZELLA, Giovanni. Diritto Costituzionale. 3 ed. Torino: 
G. Giappichelli Editore, 2002. p. 415 - 417.  
230 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Controle de Constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano (breve 
análise comparativa). Revista de Direito Administrativo, out./dez. 2000. Rio de Janeiro, 222. p.170. 
231 A dicção do Art. 27 da Lei n.º 9.868/99 está assim vazada: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir 
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 
232 A dicção do Art. 11 da Lei n.º 9.882/99 está assim vazada: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois 
terços de seus membros, restrigir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 
233 Nesse sentido se manifesta Cerri (2001) traçando aluzão as hipóteses em que a decisão não pode ser aplicada 
em virtude de questões de ordem preudicial: “Gli effetti della sentenza di accoglimento valgono per tutti i 
rapporti nei quali la norma censurata sarebbe ancora applicabile; tale applicabilità pìu non sussiste però, quando 
una ragione pregiudiziale/preliminar ela preclude: quando  i diritti (in ipotese) resi inoperanti da una norma 
incostituzionale sono, nel fratempo, venuti meno, ad es., per prescrizione, decadenza, usucapione, transazione o 
per intervenuto giudicato (che, secondo i principi, si sostituisce allá fonte del rapporto originário). In queste 
ipotese, appunto, l’eccepita prescrizione, decadenza, ecc., possa aver affetto la sentenza della Corte che la 
censura (cfr., ad es., Const. St., sez. VI, 10 agosto 1993, n. 568).” Cf. CERRI, Augusto. Corso di giustizia 
costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 223.    
234 O Art. 136 da Constituição italiana é vazado nos seguintes termos: “Quando la Corte dichiara l'illegittimità 
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione.” Disponível no endereço eletrônico: 
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo6.html. Acessado em 03/06/2009.  



 80
 

brasileiro por força do Art. 52, Inciso X, da Constituição Federal, em que o produto do 

controle não torna a norma ineficaz, necessitando da intervenção do Senado. Já na ação 

declaratória de constitucionalidade, com o advento da Emenda Constitucional n.º 03/93, 

passou-se a prever o efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário e a adminstração 

pública, efeito estendido a ação direita de inconstitucionalidade (Lei n.º 9.868/99), sendo que, 

nessas hipóteses de descumprimento cabe a manipulação da reclamação constitucional para 

fazer valer a sentença proferida com efeito vinculante. 

Já à sentenze di regetto a Corte de julgamento rejeita a questão, declarando-a não 

fundada, é dizer, não reconhece no argumento suscitado questão de constitucionalidade. Tal 

fato não impede que a norma seja questionada novamente com base em um outro 

argumento235 e o principal efeito da decisão é justamente o de não ter eficácia geral, quando 

decorrente de fiscalização incidental, é dizer, a sentença de rejeito produz efeito apenas no 

caso concreto analisado.236 

As sentenças aditivas ou le decisioni additive diferem das sentenças manipulativas237, 

são espécies de sentenças de acolhimento238 que ocorrem em hipóteses em que a norma 

                                                 
235 Nesse sentido aponta Nobre Júnior (2000): “Um detalhe interessante é o de que a sentenza di rigetto não 
representa, nem implicitamente, um julgamento de conformidade da lei controvertida com a Constituição, mas, 
tão-só, restringe-se a examinar a dúvida de inconstitucionalidade nos termos em que formulada. Não adquire, 
assim, a imutabilidade conatural à coisa julgada, não tolhendo que, mais adiante, a lei venha a ser tida como 
inconstitucional em outro processo, movido com fulcro em argumento diversos (sentenza 07/1958).” Cf. 
NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Controle de Constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano (breve análise 
comparativa). Revista de Direito Administrativo, out./dez. 2000. Rio de Janeiro, 222. p.173. 
236 “In mancanza di una disciplina specifica, deve ritenersi, secondo i principi, che tale decisioni abbia effetti 
solo per le parti del giudizio a quo. Neppure, peraltro, il rilievo di questi effetti <<interni>> al processo 
principale è disciplinato dalla legge; essi si desumono, allora, dal principi di irrevocabilità delle decisioni della 
Corte stabilito nellárt. 137 Cost. E, dunque, si fanno consistere nella non riproponibilità della medesima 
questione nel corso di quel processo (dec. 54/1961; 90/1964... 350, 553/1987... 268/1990... 215/1998...), anche 
nei gradi sucessivi (ciò, a differenza della <<manifesta infondatezza>> ritenuta dal giudice a quo, che non 
esclude la riproposizione ad istanza di parte o d’ufficio della medesima questione: supra, §3.2).” Cf. CERRI, 
Augusto. Corso di giustizia costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 215.   
237 Nessas espécies de decisões a Corte substitui uma expressão contida na norma jurídica e considerada 
inconstitucional, por outra expressão considerada constitucional. Nesse sentido, registra Cerri (2001): “Oltre la 
decisione additiva è quella sostitutiva: in questo caso, la Corte non si limita a censurare un’omissione e, dunque, 
ad estendere (o, se si preferisce, suggerire l’estensione di) una norma (o di un principio) che preesiste, ma, prima 
di ciò, crea essa medesima il <<vouto>> legislativo con una decisione di accoglimento.” Cf. CERRI, Augusto. 
Corso di giustizia costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 241. É de se registrar observação que faz Nobre 
Júnior (2006) sobre a impossibilidade da utilização desta espécie de decisão manipulativa no controle 
jurisdicional brasileiro, conforme orientação jurisprudencial do STF: “A não admissibilidade de tal pratica, no 
solo pátrio, parece sinalizada na ADIN 1.822-4/DF (BRASIL, 1999), destinada ao ataque da expressão “un 
terço” dos incisos I e II do §§ 2º e 4º do art. 47 da Lei 9.504/97.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. 
Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 
2006), Senado Federal, 2006. p. 122.  
238 Já Luciani (1984) propõe classificação própria das decisões do controle de constitucionalidade italiano, 
argumentando que as sentenças aditivas compõem um grupo de decisões que controlam um vício de objeto 
relativo a questão de legitimidade constitucional mas que não são de per si decisões sobre questões que não 
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jurídica omite prescrição que deveria prever239, ou seja, a norma não é censurada por aquilo 

que prescreve mas sim pelo que deixa de prescrever: 

Una decisione additiva occorre quando, in un certo 
contesto normativo, non contemplare significa escludere 
(Cerri, Elia), soccorendo altrimenti l’interpretazione 
estensiva o analógica; se, però, l’esclusione è esplicita, 
potrà essere rimossa con una sentenza di accolglimento 
che incida immediatamente sul dato testuale.

240   
Observa na transcrição supra da lavra de Cerri (2001) que o uso das sentenças aditivas 

não implica uma atividade propriamente legislativa, de modificação do ordenamento jurídico, 

trata-se de uma atividade de interpretação com efeito estensivo do alcance da norma, sendo 

essa também a opinião de Bin e Pitruzella (2002)241; já Guastini (2001), da mesma forma, 

reconhece que as sentenças aditivas são espécies de sentenças de acolhimento, ou seja, de 

anulação, registrando ainda que a disposição em questão conserva sua validade e o que é 

anulada é a norma que deriva da interpretação inconstitucional242; denomina ainda as decisões 

aditivas de decisioni manipolatrici ou normative posto que identifica, na atividade 

jurisdicional, um comportamento símile a de um legislador quando o juiz modifica 

diretamente o ordenamento com o objetivo de harmoniza-lo com a constituição243, 

entendendo que, esse tipo de decisão, é resultado da aplicação do princípio da igualdade, 

observando ainda que é possível vislumbrar dois diversos resultados, posto que o resultado da 

sentença aditiva não é propriamente um resultado de anulação da norma posta a análise pelo 

judiciário, uma vez que o que o Tribunal reconhece como questão inconstitucional justamente 

                                                                                                                                                         
abordam o mérito: “c) decisioni che accertano un vizio dello scopo (oggettivo) sotteso alla questione di 
legitimità costituzionale. Di questo gruppo fanno parte le decisioni che rilevano che scopo della quaestio `e 
ottenere dalla Corte un intervento di tipo <<legislativo>> o comunque invasivo dello spazio riservato alla 
discrezionalità del legislatore; ovvero ottenere la declaratoria di illegittimità di discriminazioni di mero fatto;” 
Cf. LUCIANI, Massimo. Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale. Padova: 
CEDAM - Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1984. p. 105. 
239 No mesmo sentido Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella: “Sono decisioni con cui la Corte dichiara illegittima 
la disposizione “nella parte in cui non” prevede ci`o che invece sarebbe costituzionalmente necessario 
prevedere. La “addizione” `e dunque un norma omessa dal legislatore: ques norma `e enunciata nel dispositivo 
della sentenza.” BIN, Roberto e Giovanni Pitruzzella. Diritto Costituzionale. 3ºed. Torino: G. Giappichelli 
Editore, 2002. p. 424. 
240 CERRI, Augusto. Corso di giustizia costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 235. 
241 “Questa regola non `e “inventata”, ma viene tratta dalla disciplina che regola situazione analoghe: ma il 
tenore  della disposizione impedisce al giudice a quo di procedere per analogia (- §§ VI. 9.4 e XI.1.2) senza far 
violenza alla lettera della legge, perci`o egli ricorre alla Corte perché essa rimuova l’ostacolo.” Cf. BIN, 
Roberto; PITRUZZELLA. Giovanni. Diritto Costituzionale. 3 ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2002. p. 
424. 
242 “Anche in questo caso la disposizione in questione conserba la sua validità, ma la sua interpretazione 
incostituzionale – o, più precisamente, la norma che ne deriva - è decisamente annullata, con effetti generali, 
erga omnes.” Cf. GUASTINI. Riccardo. Lezioni di teoria costituzionale. Torino: G. Giappichelli Editore, 
2001. p. 222.   
243 Tradução nossa: “[...]modifica direttamente l’ordinamento allo scopo di armonizzarlo con la costituzione.” 
Cf. GUASTINI. Riccardo. Lezioni di teoria costituzionale. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001. p. 222. 
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a ausência de determina previsão legal que deveria existir, assim a norma permanece, é 

conservada, e a Corte aggiunge, acresce ao ordenamento, segundo sugere, uma nova norma 

conferindo o direito à pessoa ou grupo não expressamente previsto: 

Taluni sostengano che una decisione siffatta, a rigore, 
non è una decisione di annulamento. La disposizione di 
cui si tratta, infatti, non è davvero annullata dalla Corte: 
se così fosse, i soggetti S1 perderebbero il diritto 
soggettivo loro conferito, mentre al contrario lo 
conservano. In realtà, ciò che la Corte fa è piuttosto 
aggiugere all’ordinamento una norma nuova: la norma 
che conferisce il medesimo diritto soggetivo anche a 
soggetti S2. È appunto per questa ragione che si parla di 
sentenze `additive´.

244    
Nossa compreensão sobre o tema é de que o Poder Judiciário, ao proferir decisão com 

efeito aditivo, segundo a doutrina das sentenças aditivas, não exerce função própria do 

legislador. A norma jurídica é complementada na parte em que é omissa através de uma 

interpretação sistêmica que o julgador faz, é dizer, a omissão é suprida em face da utilização, 

pelo julgador, do princípio constitucional da igualdade, ou seja, ocorre uma integração dos 

elementos normativos do próprio sistema jurídico, logicamente, levado a cabo pelo juiz, isso 

porque está obrigado a assim proceder em face da força vinculante da Constituição, pelo 

princípio da supremacia constitucional que subordina todos os poderes ou funções estatais. 

De toda forma, assim como no Brasil, o controle de constitucionalidade italiano é de 

caráter judicial, e caracteriza-se, também, por ser um modelo de controle de 

constitucionalidade híbrida, combinando elementos do modelo autríaco e elementos do 

judicial review of legislation. Também as técnicas de decisões são similares, sendo 

compatíveis, em ambos os controles de constitucionalidade, decisões de rejeição e 

acolhimento quanto ao argumento ou à questão de constitucionalidade, o que nos leva a 

considerar que, dada a similitude de ambos os modelos, é possível e adequado empreender 

estudo comparativo, tomando em consideração a doutrina estrangeira acerca das modalidades 

de decisão do tipo aditiva de modo a aplicar ao controle de constitucionalidade brasileiro.    

O uso da teoria das sentenças aditivas deve, pois, servir de instrumento de 

concretização da constituição, fruto da força vinculante de suas normas, já que a constituição 

não deve ser entendida apenas como uma carta de proposta ou de projeto político e essa tarefa 

de concretização da constituição não é atribuída apenas e tão somente ao Poder Legislativo, 

recebe o encargo também o Poder Judiciário, qual seja, de imprimir efeito jurídico às normas 

constitucionais: 

                                                 
244 GUASTINI. Riccardo. Lezioni di teoria costituzionale. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001. p. 223. 
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Insomma, secondo certe dottrine, una costituzione non è 
che un `manifesto´ político, la cui concretizzazione è 
compito esclusivo del legislatore: i tribunali non devono 
applicare le norme costitucionali – prive di qualunque 
effetto immediato – ma solo le norme che si ricavano 
dalle leggi. 

Ebbene, uno degli elementi essenziali del processo di 
costituzionalizzazione è precisamente la diffusione, in 
seno allá cultura giuridica, dell’idea opposta: dell’idea, 
cioè, che ogni norma costitucionale – 
indipendentemente dalla sua struttura o da suo 
contenuto normativo – sia una genuína norma giuridica, 
vincolante e suscettibile di produrre effetti giuridici.

245 

Ademais, na Itália, a adoção de decisões de conteúdo aditivo (sentenças aditivas), 

após intenso debate doutrinário, ganhou formulação de princípio no qual uma vez identificada 

pelo Tribunal o reconhecimento de omissão parcial da lei, torna-se imprescindível o 

reconhecimento da inconstitucionalidade dar-se por meio da adoção de medidas supridoras da 

omissão.246  

A doutrina aponta óbices quanto à utilização da teoria das sentenças aditivas e o 

primeiro deles reside na crítica que se faz ao Poder Judiciário de invadir área de atuação 

reservada ao Poder Legislativo, muito embora, tal suposta usurpação não encontre resistência 

por parte do Parlamento italiano, argumento que foi objeto de debates no comitê de estudos 

do Parlamento, onde se registrou pouca resistência dos parlamentares, uma vez que vem 

obtendo o reconhecimento de tratar-se de evolução da função da Corte Constitucional no 

controle de constitucionalidade das leis em face da lentidão de respostas dos órgãos 

legislativos.247 Nessas oportunidades, quando o Poder Legislativo olvida a concretização do 

princípio da igualdade, cabe ao Poder Judiciário o exercício de sua função republicana 

fazendo valer a vontade constitucional. No Brasil tem-se observado, também, o crescimento 

da jurisdição constitucional, retrato disso foi a propositura da ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 130-7/DF, que contou, como advogado para a 

sua propositura, o Deputado Miro Teixeira do Partido Democrático Trabalhista − PDT, onde 

sete dos quatro Ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram inconstitucional a Lei n.º 

                                                 
245 GUASTINI. Riccardo. Lezioni di teoria costituzionale. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001. p. 208. 
246

“A resolução do impasse adveio com a formulação das decisões aditivas de princípio, consistente na 
circunstância de que a declaração de parcial ilegitimidade das normas impugnadas vem acompanhada da 
imposição de novas medidas, tidas como constitucionalmente imprescindíveis, e confiadas à intervenção do 
legislador, o qual deve atuar para legar concreção às indicações da Corte Constitucional.” Cf. NOBRE JÚNIOR, 
Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 
(abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 127. 
247 Ver nota de roda pé n. 32.  NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador 
negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 123. 
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5.250/67 (Lei de Imprensa) uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem democrática. 

Do ponto de vista prático, foi discutido justamente o vácuo legislativo que a ausência da Lei 

de Imprensa causaria, forçando o cidadão e a imprensa, segundo argumento defendido pelo 

Ministro Gilmar Mendes em seu voto, ao critério e à interpretação do juiz no caso concreto, 

justamente por que na ADPF se discutia a impossibilidade de norma legal regulamentar o 

direito constitucional previsto no Inciso V do Artigo 5º. Evidencia-se, desse caso concreto, a 

iniciativa de um membro parlamentar de buscar a jurisdição constitucional para promover a 

retirada do sistema legal de norma jurídica, tida por inconstitucional ao invés de socorrer-se 

do próprio Poder Legislativo. Outro caso merecedor de atenção foi o julgamento da questão 

envolvendo o tema da filiação partidária, em que o Supremo Tribunal Federal ratificou a 

consulta de n.º 1.398/2007 proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, suprindo lacuna 

legistaviva sobre o tema, já o Supremo Tribunal Federal, a nosso sentir, nessa hipótese, 

proferiu sentença substituitiva248 (MS n.º 26.604/DF) e, mais uma vez, evidenciou-se a 

omissão do Poder Legislativo em legislar de forma célere sobre assunto de importância para o 

país, fato que inclusive perdura até o presente momento, o que gerou a necessidade de um 

partido político, no caso o Democratas – DEM, socorrer-se à função jurisdicional contra ato 

do Presidente da Câmara dos Deputados, de modo a fazer valer a consulta do Tribunal 

Superior Eleitoral, denotando a função republicana que hoje se prestigia ao Poder 

Jurisdicional.  

Por outro lado, é de se rechaçar o argumento de usurpação das funções legislativas, 

ainda sob o auspício de que essas não se equiparam à livre atividade criativa, própria do 

legislador, ao contrário, a atividade de criação dos magistrados se circunscreve a extrair a 

norma individual e concreta a partir dos princípios constitucionais, é dizer, a solução a tal 

questão já estaria prevista no texto constitucional, cuja observância é obrigatória ao 

magistrado na solução da lide, conforme defende Nobre Júnior (2006): 

Por isso, não há que se equiparar tal atividade à 
legislação. O complemento introduzido pelas decisões 
em exame, além de efeito indireto da declaração de 
inconstitucionalidade, não deriva de pura imaginação da 
Corte Constitucional, mas de integração analógica 
resultante de outras normas ou princípios 

                                                 
248 Observa Cerri (2001) que as sentenças substitutivas diferem das aditivas uma vez que nas substitutivas 
ocorre a criação de hipótese normativa para suprir o vácuo legislativo com a decisão de acolhimento: “Oltre la 
decisione additive è quella sostitutiva: in questo caso, la Corte non si limita a censurare un’omissione e, dunque, 
ad estendere (o, se si preferisce, suggerire l’estensione di ) un norma (o di un principio) che preesiste, ma, prima 
di ciò, crea essa medesima il <<vuoto>> legislativo con una decisione di accoglimento.” Cf. CERRI, Augusto. 
Corso di giustizia costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 241. 
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constitucionais, cuja descoberta advém do engenho 
daquela.

249      

Outra crítica apontada à utilização das sentenças aditivas reside no argumento de que 

ao juiz faltaria legitimidade democrática para alterar as prescrições emanadas do Poder 

Legislativo pela via da interpretação. Tal argumento coincide com o problema da legitimidade 

da Jurisdição Constitucional, enfrentado por Capelletti (1984)250 ao identificar que qualquer 

crítica à jurisdição constitucional atrela-se a ideia ocidental ilusória de que somente os ramos 

políticos do Executivo e Legislativo teriam condições de materializar a vontade dos 

governados, contudo, ainda adverte Capelletti (1984), sobre os esforços dos tribunais em 

modelar suas decisões à consecução dos valores da justiça e equidade, que a justiça 

constitucional tem tido aumento da representatividade por garantir a proteção de grupos 

minoritários que não conseguem exprimir sua vontade pelo ramos políticos do Executivo e do 

Legislativo, isso face à possibilidade seletiva de juízes em diferentes níveis e áreas da 

população, e, em virtude de que os ideais democráticos não resistem florescer em um 

ambiente que não possibilite proteção eficaz por meio de um controle judicial dos ramos 

políticos. 

A doutrina, e também a jurisprudência espanhola, fazem crítica quanto à utilização da 

teoria da sentença aditiva em relação à atividade paralegislativa do Tribunal Constitucional, 

crítica também conhecida como ativismo judicial. Vecina (1993) identifica em certos autores 

o argumento de que a atuação com o emprego das sentenças aditivas pelos Tribunais 

Constitucionais escapa das funções próprias jurisdicionais que se limitam a expulsar do 

ordenamento jurídico a norma que atenta contra a Constituição, exercendo seu papel de 

legislador negativo, agindo diferente disso, assumiria função legislativa (legislador 

positivo).251 Entende, Vecina (1993) que a crítica sob tais argumentos não pode ser aceita e 

que somente o uso indiscriminado das sentenças aditivas é que agrediria o princípio da 

separação de poderes, sendo que a solução para tanto seria uma questão de limites: 
                                                 
249 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 124. 
250 CAPPELLETTI, Mauro. Necessidad y legitimidad de la justicia constitucional. In: FAVOREU, Loui et al. 
Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentais. Madrid: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 1984. p. 622 - 633. Quando tratarmos da legitimidade da jurisdição constitucional voltaremos 
aos ensinamentos desse autor italiano discorrendo sofre os cinco argumentos que desenvolve sobre a legitimação 
da atividade criativa dos juízes.   
251 “Para ciertos autores, em efecto, con el empleo de tales pronunciamientos el Tribunal Constitucional se 
aparta de la función que le es propia, limitada a expulsar del ordenamiento jurídico los preceptos legales que se 
oponen a la Constitución, es decir, a actuar como `legislador negativo´, asumiendo un rol que 
constitucionalmente sólo corresponde ejercitar al legislador.” Cf. VECINA, Javier. El Control por el Tribunal 
Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de Igualdad. Revista del Instituto 
Bartolome de Las Casas. p. 491. Disponível em http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08.  
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No pode, sem embargos, compartilha-se dessa crítica tal 
e como tem sido formulada. É certo que o uso 
indiscriminado das sentenças aditivas vulneraria 
claramente o princípio da separação de poderes; sem 
embargo, disso não se pode deduzir sua total exclusão, 
senão tão só a redução de seu âmbito de aplicação. O 
problema em relação ao legislador se reduz, pois, a uma 
questão de limites. (tradução livre)

252 

Não sendo então hipótese de uso indiscriminado de sentença aditiva, resta infundada, 

para Vecina (1993), a crítica que se faz ao Tribunal Constitucional quanto à adoção das 

sentenças aditivas, posto que não está o Tribunal a atuar como legislador positivo ou 

paralegislativo, pois a extensão da aplicação da norma a outras pessoas e/ou categorias, não 

abrangidas, figura como um imperativo da Constituição e a adoção das sentenças aditivas 

funcionam, justamente, para fazer valer os preceitos constitucionais, donde conclui, que não 

se está criando legislação, mas sim manipulando a lei em uma atividade interpretativa de 

modo a simplesmente declarar algo que está de forma expressa no sistema, dedutível do 

próprio ordenamento.253 Convém afirmar nossa própria adesão ao posicionamento defendido 

por Vencina (1984), o qual já expressamos anteriormente neste trabalho, ou seja, cremos que 

o magistrado ao estender a norma jurídica à categoria de pessoas não expressamente prevista 

na legislação não desenvolve atividade de criação própria do legislador, mas sim, concretiza 

vontade constitucional, portanto, aplica norma já pertecete ao sistema jurídico, vale dizer, o 

princípio constitucional da igualdade.   

As críticas apontadas por parte da doutrina estrangeira e pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, contrárias ao manuseio das sentenças aditivas, ainda serão objeto 

de análise neste trabalho, nada obstante, torna-se necessário observar alguns limites 

identificados pela doutrina quanto ao uso das sentenças aditivas. Vecina (1984) propõe como 

metódica para adoção de limites à utilização das sentenças aditivas, analisar, em primeiro 

                                                 
252 Tradução nossa: “No puede, sin embargo, compartirse esta crítica tal y como há sido formulada. Es cierto 
que un uso indiscriminado de las sentencias aditivas vulneraria claramente el princípio de separación de poderes; 
sin embargo, de ahí no puede deducirse su total exclusión, sino tan sólo la reducción de su ambito de aplicación. 
El problema en relación com el legislador se reduce, pues, a una cuestión de límites.” Cf. VECINA, Javier. El 
Control por el Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de Igualdad. 
Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas.  p. 491. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08. 
253 “La norma que el Tribunal incorpora `manipulando´ la ley no deriva en estos casos de una inadmisible obra 
de legislación, sino de una actividad de interpretación cuyo contenido es simplemente declarado (no creado) por 
el Tribunal. Como diria Crisafulli, el Tribunal no crea libremente (como haría el legislador) la norma, sino que se 
limita a individualizar aquella implicada en el sistema y deducible del mismo. Por esta razón, si de creación de 
nuevo derecho se pudiese hablar, debería añadirse que se trata de una legislación a rime obligate, porque la 
Corte no inventa nada que, al menos em estado latente, no se halle presente en el Ordinamiento.” Cf. VECINA, 
Javier. El Control por el Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de 
Igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 492. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08. 
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lugar, se o caso de omissão não pode ser solucionado por meio da realização de uma 

interpretação conforme a Constituição, de modo a atribuir suficiente clareza ao teor literal da 

norma impugnada254, surge, então, em segundo lugar, identificar se a norma impugnada 

admite várias alternativas normativas passíveis de preencher a lacuna fruto da omissão 

legislativa, posto que diante dessa situação a escolha por uma das alternativas viáveis 

quedaria em discricionariedade por parte do Tribunal, algo que seria próprio da opção política 

que deve ser exercida pelo Poder Legislativo.255    

Ultrapassada a discussão sobre os óbices da utilização das sentenças aditivas impõe-se 

identificar os limites de seu manejo, primeiro em matéria penal, face ao princípio da 

legalidade; também, em matéria tributária, quanto a instituição e majoração de tributos, face 

ao princípio da reserva legal, posto estarem tais disciplinas no âmbito do monopólio do 

Legislativo, como também em matéria de estipulação de benefícios à administrados que 

implicassem criação de despensas passíveis de serem cobertas por meio orçamentário.256 

Quanto aos efeitos Nobre Júnior (2006) observou não haver uma regra absoluta, e em 

sua investigação sobre a realidade italiana identificou “a cessação de eficácia da norma a 

contar do dia seguinte à correspondente publicação”.257 Na Espanha, identificou que por força 

do Art. 164 da Constituição de 1978, os efeitos da decisão são erga homes e em Portugal, 

impõe-se primeiro reconhecer se a decisão foi proferida em controle abstrato ou concreto, 

                                                 
254 “[...] en primer lugar, a aquellos supuestos en los que no sea posible ni realizar una interpretación conforme a 
la Constitución de la disposición legal impugnada, dada la claridad de su tenor literal, ni tampoco eliminarla por 
entero, al poder crear el vacío jurídico real subsiguiente situaciones más inconstitucionales que aquella que 
intenta evitarse mediante la anulación.” Cf. VECINA, Javier. El Control por el Tribunal Constitucional de las 
Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de Igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 
491. Disponível em http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08. 
255 “En segundo lugar, no es posible emanar este tipo de sentencias cuando sean varias las alternativas 
normativas viables para colmar la laguna real derivada de la eventual anulación de la ley. En estos casos, el 
restablecimiento por el Tribunal Constitucional del orden constitucional perturbado mediante la elección de una 
de ellas constituiria una opción discrecional de política legislativa que por mandato constitucional sólo 
corresponde hacer al legislador (art.66.2 de la CE).” Cf. VECINA, Javier. El Control por el Tribunal 
Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de Igualdad. Revista del Instituto 
Bartolome de Las Casas. p. 491. Disponível em http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08. 
256

“Emergem, de logo, as situações em que se apresenta a exigibilidade de monopólio de atuação do Legislativo, 
como se tem em matéria penal quando haja possibilidade de agravamento da posição do imputado, em virtude da 
influência do princípio da legalidade na definição de crimes e cominação de penas. 
Também em atenção à reserva legal, é de estender-se a restrição à seara tributária, em face de, grosso modo, a 
criação e majoração de tributos somente poder resultar de lei que expresse o consentimento dos governados 
quanto à sua imposição. 
Outro limite reside nas decisões que, estendendo benefícios antes restritos a determinados administrados, implica 
criação de despesas a serem cobertas com respaldo orçamentário.” Cf. NOBRE JÚNIOR,   Edílson Pereira. 
Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 
2006), Senado Federal, 2006. p. 127. 
257 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira Nobre. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 127.  
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posto que se se tratar de controle concreto a eficácia se restringe às partes, já na hipótese de 

controle abstrato, para ter eficácia contra todos, necessário se faz a manifestação do Tribunal 

Constitucional em pelo menos três julgados, ao teor do Art. 281, n.o 3 da Constituição de 

1976.258 

 

3.1 DIREITO TRIBUTÁRIO E SENTENÇAS ADITIVAS 

 

A teoria das sentenças aditivas pode ser aplicada tendo como objeto lei tributária que 

apresente omissão parcial. Frequentemente encontramos o problema relacionado à previsão, 

em textos legais, de regimes jurídicos que prescrevem privilégio fiscal para uns em 

detrimento de outros contribuintes. Cerri (2001) ao dedicar atenção ao tema no âmbito da 

tributação exemplifica como pode se dar o problema nesse meio: 

L’omissione, d’altra parte, può equivalere ad esclusione, 
ad es., in settore dell’ordinamento retto da principi di 
tassatività (problema delle fattiespecie <<impositive>> 
o di <<esenzione tributaria, ecc.) o quando è contenuta 
in un’esclusione esplicita più ampia; la legge esclude 
certe fattispecie ma omette di eccetturare dall’esclusione 
(e, dunque, di includere) alcune ipotesi.

259   
As omissões legislativas tributárias dispertam a necessidade do uso da teoria da 

sentença aditiva quando impactam negativamente o princípio da não-discriminação tributária. 

No âmbito do direito penal tributário é possível encontrar, na jurisprudência brasileira, 

exemplos concretos de aplicação da teoria das sentenças aditivas. O Tribunal Regional 

Federal da 5a Região, nos autos do recurso em sentido estrito n.o 681/PB que teve como 

Relator Convocado o Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho, confirmou sentença de primeira 

instância em que havia sido determinada a suspensão da pretensão punitiva do Estado, na 

hipótese em que o acusado, pessoa física, cumpria com o regime de parcelamento especial de 

débitos tributários, benefício fiscal denominado PAES, instituído pela Lei n.o 10.684/2003. O 

Ministério Público Federal, inconformado com a decisão, interpôs o recurso sob o argumento 

de que o benefício da suspensão da pretensão punitiva prevista no Art. 9o da lei instituidora do 

benefício fiscal só beneficiaria as pessoas jurídicas e que o juízo de primeira instância, ao 

estender seus efeitos às pessoas físicas, não contempladas expressamente na norma legal, 

afrontaria o princípio da separação de poderes, posto que assim agindo, estaria atuando como 

legislador positivo, usurpando função própria ao Poder Legislativo.  Invocou ainda, o 
                                                 
258 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 127 - 128. 
259 CERRI, Augusto. Corso di giustizia costitucionale. 3 ed. Milão: Giuffrè, 2001. p. 235. 
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Ministério Público Federal, vício de inconstitucionalidade da norma e requereu a declaração 

incidental por inobservância do princípio da isonomia.   

 O recuso, à unanimidade de votos, teve provimento negado, restando mantida a 

decisão de primeira instância que havia determinado a suspensão da pretensão punitiva 

enquanto o acusado mantivesse o parcelamento prevista na norma, com a consequente 

extinção em definitivo da pretensão punitiva, caso se ultimasse o pagamento integral da 

dívida parcelada nos exatos termos da Lei n.o 10.684/03, equiparando, ou melhor, não 

vislumbrando distinção entre a pessoa jurídica, expressamente prevista na norma, e a pessoa 

física, não contemplada expressamente. 

 O acórdão restou fundamentado com base no princípio da isonomia, afastando 

qualquer afronta ao princípio da separação de poderes, posto que o julgador nada criara e sim, 

apenas estaria complementando omissão do ordenamento jurídico com as própria diretrizes. 

Rechaçou, portanto, o argumento de que a norma jurídica seria inconstitucional por afrontar o 

princípio da isonomia tributária posto que a legislação impugnada não fazia qualquer 

discriminação em detrimento de pessoa ou grupos. Como segundo argumento, justificou que o 

objetivo do Programa de Recuperação Fiscal − REFIS seria a obtenção de receitas públicas 

com o ingresso proveniente de débitos tributários de difícil expectativa de quitação, tendo 

como contrapartida, a suspensão da pretensão punitiva e com a quitação definitiva, a extinção 

da pretensão, como medida com natureza de política criminal260. 

O Brasil tem adotado incentivos fiscais para o fomento direto de atividades 

empresariais internas, política essa normal entre os países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento261. Tais políticas tributárias caracterizam-se por concederem privilégios 

fiscais aos investidores estrangeiros não residentes por meio da concessão de isenção de 

Imposto de Renda sobre operações financeiras executadas no Brasil relativo ao ganho de 

capital, lucro e dividendos distribuídos ao investidor estrangeiro, conforme previsto no Art. 

81 da Lei nº 8.981, de 20/01/95. Já os investidores residentes, pela prática dos mesmos fatos 

jurídicos, devem pagar ao Fisco Federal o Imposto de Renda sobre o ganho de capital, lucro e 

dividendos distribuídos à alíquota de quinze por cento. Conforme sustenta Elali (2009)262, o 

Brasil enquanto ator econômico inserido na diputa global carece de planejar corretamente sua 

                                                 
260 TRF 5a Região, RSE n.º 681/PB, Rel. Juiz Ivan Lira de Carvalho, Terceira Turma, DJ 05/10/2004, p. 635. 
261 EASSON, Alex. Tax incentives for foreign direct investment. An introducion. London: Kluwer Law 
Internacional, 1999. p. 64 - 65.  
262 ELALI, André de Souza Dantas. Concorrência fiscal internacional: subvenções, integração econômica, 
desenvolvimento e degradação fiscal. Tese de Doutorado em Direito apresentado à UFPE, em 2009. p. 175 - 
182. 
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política econômica e tributária de modo a mantê-la de maneira equilibrada evitando a 

degradação fiscal do país. A concorrência fiscal internacional a qual se submete o Brasil não o 

autoriza a instituir tratamento fiscal privilegiado aos investidores estrangeiros não residentes, 

deixando de estender igual benefício aos investidores residentes em face dos valores 

constitucionais da igualdade, neutralidade tributária e não-discriminação tributária. A hipótese 

prescrita na citada Lei nº 8.981, de 20/01/95, caracteriza-se como omissão legislativa parcial, 

podendo ser corrigida pelo Poder Judiciário por meio da aplicação da teoria das sentenças 

aditivas. 

Como já advertido antes, o manuseio das sentenças aditivas encontra limite em 

matéria tributária, quanto à instituição e majoração de tributos (Art. 150, Inciso I da 

Constituição) e também em face das demais limitações ao poder de tributar, nada obstante, no 

âmbito do Código Tributário Nacional – Lei n.º 5.172/66, encontramos outros dipositivos que 

merecem ser abordados.   

Tratando como estamos de regimes tributários privilegiados, é dizer, benefícios fiscais 

ou outorgas de isensão que podem ser paciais ou totais, bem como da possibilidade de 

extensão desses privilégios a contribuintes que, mesmo em situação igual, não foram 

contemplados. Obrigatoriamente a discussão deve passar pela análise do Art. 111 e Inciso I e 

II do Codigo Tributário Nacional, ao determinar que a interpretação da legislação tributária 

será literal na hipótese de exclusão do crédito tributário e, conforme a dicção redundante do 

Código, nas hipóteses de outorga e de isenção também. 

É comum o dispositivo citado ser interpretado pela doutrina do direito tributário no 

sentido de que interpretação literal signifique interpretação restritiva263, nada obstante, não 

entendemos assim. A norma jurídica é o sentido que o intérprete obtém da leitura dos textos 

legais264, portanto, o enunciado que se obtém das proposições jurídicas advém do uso de 

signos linguísticos que estão a depender de uma compreensão por parte do intérprete. 

                                                 
263 Amaro (2009) ao tratar sobre o Art. 111 do Código Tributário Nacional posiciona-se no sentido de admitir 
que nas hipóteses previstas no dispositivo o Código quer “que o intérprete se guie preponderamente pela letra da 
lei, sem ampliar seus comandos nem aplicar a integração analógica ou a interpretação extensiva”, muito embora 
o autor ainda reconheça que o intérprete não pode “abandonar a preocupação com a exegese lógica, teleológica, 
histórica e sistemática...”. Cf. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 221 - 222. No mesmo sentido posiciona-se Castro (2006): “Por outro lado, segundo o art. 111 do CTN, 
as normas regulamentares de hipóteses de suspensão e de exclusão do crédito tributário, que outorgam isenções e 
dispensam o cumprimento de obrigações acessórias devem ser interpretadas literalmente, ou seja, não 
comportam interpretação ampliativa ou extensiva (REsp n.º 382.024).” Cf. CASTRO, Aldemário Araújo. Direito 
Tributário. Brasília: Fortium, 2006. p. 119.  
264 Sobre o assunto, v.: LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, 1997. p. 439 - 450; ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, pp. 
50 - 56; CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de direito tributário, 13 ed., passim; GRAU, Eros Roberto, 
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito, 4 ed., p. 66.   
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Interpretação literal é o ponto de partida do interprete, contudo, não livra a equivocidade dos 

termos linguísticos265; o sentido literal irá depender do uso linguístico geral e do uso 

linguístico especial da lei,  

[...]a conexão de significado da lei e também, pelo 
menos em parte, o escopo de uma regulação, inferir-se-
ão, por seu lado, da sucessão e conjugação daqueles 
significados que correspondem aos termos particulares e 
aos encadeamentos de frases do texto legal, em 
conformidade, prescisamente, com o uso lingüístico 
geral ou com um uso lingüístico especial por parte da 
lei.

266.  
Não se pode concluir que a interpretação literal significa uma interpretação restritiva; 

o significado da interpretação literal irá depender, primeiramente, do uso linguistico especial 

(da lei); o sentido literal é, em si, resultado do ato intepretativo267.  

A interpretação literal é apenas um dos métodos de que se vale o interprete, portanto, 

conforme sustenta Larenz (1997), toda interpretação de uma norma jurídica deve tomar em 

consideração a cadeia de significado, o contexto e a sede sistemática da norma, a sua função 

no contexto da regulamentação em causa.268 Forçoso é concluir que o Art.111, do Código 

Tributário Nacional, não quer significar que o intérprete empreenda uma interpretação 

restritiva na hipótese de exclusão do crédito tributário, portanto, não configura óbice ao uso 

da teoria das sentenças aditivas. 

 

3.2 OMISSÕES LEGISLATIVAS PARCIAIS 

 

Em razão do objetivo do presente estudo, interessa identificar o que são omissões 

legislativas inconstitucionais e, portanto, convêm deixar registrado, de início, o que se 

entende por inconstitucionalidade e, para tanto, nos valemos do conceito de Clève (2000) ao 

observar  

[...] que a inconstitucionalidade (situação ou estado 
decorrente de um ou de vários vícios) pode ser 
conceituada como a desconformidade do ato normativo 
(inconstitucionalidade material) ou do seu processo de 

                                                 
265 “O sentido literal não é, em regra, inequívoco, deixando antes margem para numerosas variantes de 
interpretação.” Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, 1997. p. 485. 
266 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbekian, 1997. p. 452. 
267 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekian, 1997. p. 485. 
268 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekian, 1997. p. 621. 
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elaboração (inconstitucionalidade formal) com algum 
preceito ou princípio constitucional.”

269 
Ainda antes de explorar o tema das omissões, convém, do ponto de vista 

metodológico, registrar que aqui teremos como ponto de análise aquele tipo de 

inconstitucionalidade270 material271, substancial ou intrínseca, entendido como a constatação 

de uma incompatibilidade verificada entre o conteúdo da lei e o conteúdo da Constituição, que 

denote incompatibilidade com os fins concretos da Constituição por desvio ou excesso do 

poder legislativo272; esse tipo273 difere essencialmente da inconstitucionalidade formal274, ou 

                                                 
269 Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 36. 
270 Ainda na doutrina identificamos o conceito de inconstitucionalidade que pode ser exemplificado pelas 
seguintes transcrições: “É o juízo relacional que procura estabelecer uma comparação valorativamente relevante 
entre dois elementos, tendo como parâmetro a Constituição e como objeto a lei (sentido amplíssimo), os fatos do 
processo legislativo ou a omissão da fonte de produção do direito.” Dicionário brasileiro de direito 
constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 185. “Constitucionalidade e 
inconstitucionalidade designam conceitos de relação: a relação que se estabelece entre uma coisa – a 
Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe está ou não conforme, que se cabe no seu sentido, 
que tem nela ou não a sua base.” Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 473. Observa ainda Miranda (2005) a necessidade de diferenciar a inconstitucionalidade como 
uma relação de desconformidade, uma relação de descorrespondência, de inadequação, de idoneidade perante a 
norma constitucional e não apenas de mera contradição. op. cit., p. 476. No mesmo sentido manifesta-se 
Piovesan (2003) (in Proteção constitucional contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão e mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 86 - 87.) 
e Faria (2001) (in Controle da constitucionalidade na omissão legislativa: instrumento de proteção judicial e 
seus efeitos. Curitiba: Juruá, 2001. p. 24.) ambos abordam o fenômeno da inconstitucionalidade como 
consequência da supremacia da Constituição. 
271 Miranda (2005), ao conceituar o que seja inconstitucionalidade, identifica muito mais do que apenas uma 
relação lógica ou intelectiva, observa que é um problema de caráter normativo e valorativo, é dizer, “não estão 
em causa simplesmente a adequação de uma realidade a outra realidade de um quid a outro quid ou a desarmonia 
entre este e aquele acto, mas o cumprimento ou não de certa norma jurídica”. Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do 
Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 474.  
272 “Havendo incompatibilidade entre o conteúdo da norma e o da Constituição, manifestar-se-á a 
inconstitucionalidade material. Pode ocorrer também inconstitucionalidade material quando a norma, embora 
disciplinando matéria deixada pelo Constituinte à “liberdade de conformação do legislador”, tenha sido editada 
“não para realizar os concretos fins constitucionais, mas sim para prosseguir outros, diferentes ou mesmo de 
sinal contrário àqueles”, ou, tendo sido editada para realizar finalidades apontadas na Constituição, ofende a 
normativa constitucional por faze-lo de modo inapropriado, desnecessário, desproporcional ou, em síntese, de 
modo não razoável. Trata-se, no primeiro caso, da hipótese do desvio ou excesso do poder legislativo, e no 
segundo, de manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade dos atos do Poder Público, e 
aqui, do Poder Legislativo.” Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no 
direito brasileiro. 2 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 45 - 46.   
273 Sobre a essência da diferença entre o conceito de inconstitucionalidade formal e material escreve Miranda 
(2005) com simplicidade e profundidade que lhe é peculiar: “A inconstitucionalidade material ou interna 
reporta-se ao conteúdo, a inconstitucionalidade formal ou externa à forma do acto jurídico-público (porque a 
distinção recai dentro da inconstitucionalidade por acção).” Acresce ainda o autor português a diferença sob 
outra perspectiva identificando um outro tipo de inconstitucionalidade denominada orgânica. Assim tem-se a 
inconstitucionalidade material “quando é ofendida uma norma constitucional de fundo”, a inconstitucionalidade 
orgânica, “quando se trata de norma de competência”,  “e de forma, quando se atinge uma norma de forma ou de 
processo”, concluindo pela possibilidade se evidenciar a inconstitucionalidade total ou parcial nas três hipóteses: 
“Não é apenas a inconstitucionalidade material que pode ser total ou parcial, também a inconstitucionalidade 
orgânica e a formal. Se é certo que estas se referem ao acto em si mesmo, não menos seguro é que vão projecta-
se no seu resultado, designadamente na norma que seja seu conteúdo (por exemplo, há inconstitucionalidade 
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seja, a inconstitucionalidade fruto do desatendimento de critérios constitucionais de validade 

para a introdução da norma no sistema jurídico, muito embora o conteúdo da norma possa ser 

compatível com o texto constitucional; portanto,  

“a inconstitucionalidade material é uma questão 
essencialmente abstrata, porque praticamente se cinge à 
análise hipotética da compatibilidade entre conteúdos 
normativos. Já a inconstitucionalidade formal requer, 
em muitas hipóteses, a análise de circunstâncias fáticas, 
como o real número de votos que recebeu um projeto de 
lei [...]”.

275  
Interessa a espécie de inconstitucionalidade por omissão, diversa, por sua vez, da outra 

espécie de inconstitucionalidade denominada por ação entendida esta como “um 

comportamento ativo, a uma ação, a um facere violador e contrário à Constituição”.276 Deve-

se, ainda, observar o caráter superveniente277 da inconstitucionalidade por omissão278, que, 

                                                                                                                                                         
orgânica parcial se um acto provém de um órgão que não poderia decretar algumas das normas nele contidas).” 
Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 488.         
274 Bonavides (2002) observa que o controle formal é estritamente técnico jurídico conferindo ao órgão de 
controle (político ou jurisdicional) competência para examinar a conformidade da lei à Constituição, quanto ao 
aspecto de sua elaboração quanto as formas estatuídas, dando prestígio às técnicas de organização do poder, às 
relações horizontais e verticais entre os poderes, observando, ainda, sua feição menos complicada em termos de 
controle: “O controle, que é de feição técnica, está envolvido assim para aspectos tão-somente formais, não 
ajuizando acerca do conteúdo ou substância da norma impugnada. O exercício desse controle não oferece tantas 
dificuldades nem alcança grau alto de controvérsia como o que decorre do controle material de 
constitucionalidade.” Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed ver. atual. Malheiros: 
São Paulo, 2002. p. 268.  
275 Dicionário brasileiro de direito constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 187 - 186. 
276 Assim conceitua Piovesan (2003) registrando ainda que essa espécie de inconstitucionalidade resulta da 
incompatibilidade vertical das normas no ordenamento, resultando na invalidade jurídica da norma, 
configurando um controle de cunho repressivo. (PIOVESAN, Flávia. Proteção constitucional contra omissões 
legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 87 - 89). Também nesse sentido, de forma sintética registra Faria 
(2001): “quando uma norma contraria a Carta Política;” Cf. FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. Controle da 
constitucionalidade na omissão legislativa: instrumento de proteção judicial e seus efeitos. Curitiba: Juruá, 
2001. p. 25. 
277 “Há, contudo, um uso específico e autorizado da expressão “inconstitucionalidade superveniente” para 
designar a ocorrência da lei que, embora inicialmente compatível com a Constituição, tendo em vista a mudança 
ocorrida por via de interpretativa na significação desta, passa a ser incompatível com esse novo entendimento 
conferido ao dispositivo constitucional. Haveria, aí, inconstitucionalidade superveniente, porque não se trata de 
lei flagrada por alteração formal da Constituição.” Cf. Dicionário brasileiro de direito constitucional. 
Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 186. Canotilho (1995) ao tratar sobre a 
inconstitucionalidade superveniente observa estar essa ligada ao conteúdo material da Constituição: “A 
inconstitucionalidade superveniente refere-se, em princípio, à contradição com as regras formais ou processuais 
da Constituição e não à sua contradição com as regras formais ou processuais do tempo da sua elaboração.” CF. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 
1108. 
278 Nesse sentido registra-se: “Além da inconstitucionalidade das leis (sentido amplíssimo) e dos fatos do 
processo legislativo, até aqui analisados, tem-se, também, no direito brasileiro, a possibilidade da 
inconstitucionalidade por omissão, caracterizada pela inércia do legislador em editar o ato normativo requerido 
direta e expressamente pela Constituição. A idéia de inconstitucionalidade superveniente referida por último 
também se aplica aos casos de inconstitucionalidade por omissão.” Cf. Dicionário brasileiro de direito 
constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 186. Clève (2000) ao tratar 
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conforme será visto pode ser do tipo total ou parcial, posto que nesta segunda espécie, 

principalmente, a inconstitucionalidade não é notada de súbito, uma vez que a norma existe e 

é compatível com a Constituição, pelo menos em um primeiro momento, contudo, após sua 

vigência, percebe-se sua incompletude e daí sua inconformidade com a Constituição em face 

de não concretizar todo o programa normativo constitucional.    

Cavalcanti (2001)279 em artigo que trata do tema da inconstitucionalidade por omissão, 

registra ser um assunto pouco disseminado em alguns ordenamentos jurídicos modernos que 

têm se preocupado, de forma limitada, apenas com as chamadas inconstitucionalidades 

absolutas, nada obstante, o problema da correção do tratamento normativo na hipótese de a 

omissão legislativa contrariar normas e princípios constitucionais, embora recente e escassa, 

foi abordada, no plano positivo, conforme observou Miranda (2001), nas Constituições da 

Iuguslávia de 1974, de Portugal de 1976280 e na brasileira de 1988, fazendo referência ainda à 

existência do instituto na Constituição Polonesa.281 A previsão de instrumentos jurídicos de 

controle de constitucionalidade contra as omissões legislativas, muito, em verdade, deve-se ao 

surgimento das constituições dirigentes, também ao advento, no período das duas grandes 

guerras mundiais, do Estado Social, ao Estado do “bem estar social” (welfare state), que 
                                                                                                                                                         
sobre essa modalidade de inconstitucionalidade define: “Superveniente é a inconstitucionalidade que se 
manifesta num momento posterior: um ato sendo constitucional no momento de sua edição, deixa de sê-lo em 
virtude de reforma constitucional, diante de renovada interpretação do dispositivo constitucional, ou, ainda, em 
decorrência de mudança nas circunstâncias fáticas. É o que a lei pode adquirir `um outro conteúdo mediante a 
evolução hermenêutica, a mudança do próprio texto ou da ambiência social; e essa nova conformação não mais 
se compatibiliza com a Constituição´.” CF. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da 
constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2000. p. 54.   
279

 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade 
por omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5 Região n. 2. maio de 2001. p. 19. A assertiva do autor é 
confirmada por Canotilho (1995) ao analisar a Constituição da República Portuguesa de 1976 identificando nela 
a ausência de instrumentos aptos a proteger o cidadão de tais omissões dos Poderes constituídos: “Embora haja 
um dever jurídico-constitucional do legislador no sentido de este adoptar as medidas legislativas necessárias 
para tonar exeqüíveis as normas da Constituição, a esse dever não corresponde automaticamente um direito 
fundamental à legislação. Daí a insistência na necessidade de institucionalização de formas democráticas 
tendentes a um maior reforço da protecção jurídica contra omissões inconstitucionais (acção populares, direito de 
iniciativa legislativa popular, petições colectivas, e, em geral, formas de acentuação da democracia 
participativa). A Constituição afastou, porém, qualquer possibilidade de acções populares universais, de acções 
individuais de defesa e de acções administrativas contra comportamentos omissivos do legislador (cfr. Art. 
282.o;1).” Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1995. p. 1092. 
280  “Artigo 283.º (Inconstitucionalidade por omissão) 
1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com fundamento em violação de 
direitos das regiões autónomas, dos presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o Tribunal 
Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas 
necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais. 
2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidade por omissão, dará disso 
conhecimento ao órgão legislativo competente.” Disponível no site: 
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/constituicao_p36.htm. Acessado 
em 25 de maio de 2009. 
281 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade 
por omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 19.  
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encerra a fase em que se concebe ao Estado abstenção, vale dizer, de não intervenção, 

caracterizada por prestações negativas, de ideologia liberal. As novas constituições, 

dirigentes, exigem do Estado prestações positivas no sentido de concretizar todos os seus 

programas normativos, daí que as omissões legislativas, nesse cenário, passam a ser o tema de 

ordem do dia.282  

A inconstitucionalidade por omissão manifesta-se quando há uma obrigação 

constitucional concreta de legislar, Piovesan (2003) fala em dever constitucional de ação283, e 

Clève (2000) registra que “a omissão inconstitucional não se reconduz a conceito naturalístico 

(`não fazer´), mas a um conceito normativo (`não fazer algo devido´), as ordens 

constitucionais de legislar e as imposições constitucionais podem ser descumpridas pelo 

silêncio transgressor (`um não atuar o devido´), mas também pelo agir insuficiente (`um não 

atuar completamente o devido´).”284 Fala-se assim em caracterização da omissão 

inconstitucional e Piovesan (2003) observa inicialmente duas hipóteses em que a própria 

Constituição confere prazo para a edição da norma e somente após esse prazo poderia se 

evidenciar a inconstitucionalidade por omissão, outra hipótese, em que a Constituição não 

confere prazo para a concretização do valor constitucional285; já Clève (2000) distingue entre 

situações de omissões  denominadas de meras situações constitucionais imperfeitas, das 

omissões inconstitucionais propriamente ditas, as quais são denominas de lacunas técnicas ou 

de legislação.286 Nas hipóteses de situações inconstitucionais imperfeitas, indesejadas, há a 

possibilidade de correção da ofensa à Constituição por meio de processo de integração, o 

mesmo utilizado no plano infraconstitucional previsto no Art. 4o da Lei de Introdução ao 

                                                 
282 Nesse sentido ver Clève (2000), A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2000. p. 311 - 318. Também ao observa a despreocupação 
dos textos constitucionais com o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão, Faria (2001) registra que “O 
fenômeno se explica. Com a adoção de constituições dirigentes por diversas nações, não são poucas as normas 
constitucionais a necessitar de legislação integrativa para tornarem-se eficazes, de maneira que, cada vez mais, 
estudos são realizados no sentido de buscar mecanismos que afastem ou mitiguem a inércia dos Poderes 
responsáveis pelo preenchimento de tais lacunas.” Cf. FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. Controle da 
constitucionalidade na omissão legislativa: instrumento de proteção judicial e seus efeitos. Curitiba: Juruá, 
2001. p. 26. 
283 “Isto significa que só há a omissão inconstitucional quando há o dever constitucional de ação. A 
inconstitucionalidade por omissão pressupõe a exigência constitucional de ação.” Cf. PIOVESAN, Flávia. 
Proteção constitucional contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e 
mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 90. 
284 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 327. 
285 PIOVESAN, Flávia.  Proteção constitucional contra omissões legislativas: ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 94. 
286 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 325 - 326. 
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Código Civil; contudo, se o silêncio impede a atividade de integração porque  está 

caracterizado em grau mais elevado, hipótese de lacuna técnica, ausência de lei, ter-se-ia uma 

omissão constitucional que seria agravada pelo fato tempo, ou seja, uma omissão muito 

demorada no tempo, tal omissão constitucional caminharia para uma situação de 

inconstitucionalidade.287 Assim conclui que, os elementos caracterizadores da 

inconstitucionalidade por omissão, consubstanciam-se em uma inércia na atividade 

concretizadora, relativos à certa e determinada norma constitucional, redunzindo-lhe sua 

eficácia de aplicabilidade, violando uma obrigação geral ou especial, constatada de forma 

concreta pelo agravamento do fator tempo.288  

A doutrina comparada busca a análise do conceito, sentido e extensão do que é 

chamado de silêncio legislativo289-290; observa Canotilho (1995) que não é qualquer omissão 

legislativa que é tida por inconstitucional, isso porque identifica não haver um direito ao dever 

correlato do legislador de legislar, ou seja, o conceito de omissão legislativa “não é um 

conceito naturalístico, reconduzível a um simples <<não fazer>>, a um simples <<conceito de 

negação>>”291, também as omissões legislativas inconstitucionais não se reservam apenas e 

exclusivamente, a um “não cumprimento de imposições constitucionais permanentes e 

concretas”292, vale dizer, que as omissões legislativas inconstitucionais apresentam-se de 

variadas formas, sendo valioso transcrever o conceito de Canotilho (1995): 

                                                 
287 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 326. Escreve ainda o autor: “Parece certo, 
entretanto, que, com o passar dos anos, e mantida a inércia dos poderes públicos, as imperfeições técnicas 
(`situações jurídicas imperfeitas´) tendem a deslocar-se, em bloco, para o território da inconstitucionalidade por 
omissão.” Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. op. cit. p. 327. 
288 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 327. 
289 Aqui vale a pena o registro de Clève (2000) ao identificar que, diferentemente do direito português, que só 
admite omissões legislativas, ou seja, omissões do Poder Legislativo, no direito brasileiro, as omissões não se 
circunscrevem apenas ao Poder Legislativo e sim, também, em relação às omissões praticadas pelo Poder 
Executivo e Judiciário: “Em Portugal, A Constituição restringe as omissões às legislativas, portanto, à falta de lei 
(no sentido formal) e não de outras medidas. No Brasil, a dicção da disposição constitucional (`omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional´ diz o §2o do art. 203) sugere a possibilidade de a fiscalização 
jurisdicional incidir sobre qualquer tipo de ato omissivo dos poderes públicos.” Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. 
A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 343. 
290 Larenz (1997) faz a mesma observação e distingui lacuna de silêncio da lei que representa uma situação em 
que “não contenha regra alguma para uma determinada configuração no caso, quando, portanto, <<se mantém 
em silêncio>>.” Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, 1997. p. 525.   
291 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 
p. 1089. 
292 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 
p. 1089. Clèmerson Mèrlin Clève irá discordar da adequação desse raciocínio ao sistema jurídico brasileiro, visto 
que para o autor, os deveres de legislação abstratos também podem ser objeto de arguição de 
inconstitucionalidade na hipótese de verificar a omissão. Registra: “Canotilho exclui, também, do conceito, a não 
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Omissão, em sentido jurídico-constitucional, significa 
não fazer aquilo que se estava constitucionalmente 
obrigado. A omissão legislativa, para ganhar significado 
autônomo e relevante, deve conexionar-se com uma 
exigência constitucional de acção, não bastando, o 
simples dever geral de legislar para dar fundamento a 
uma omissão inconstitucional.

293     
Mendes (1999b) além de observar que a omissão inconstitucional deve derivar de 

ordens concretas constantes do texto constitucional, acresce que a omissão inconstitucional 

pode derivar também de princípios desenvolvidos da interpretação constitucional294. 

As omissões legislativas inconstitucionais seriam, portanto, entendidas como sendo 

aquelas omissões legislativas de conteúdo constitucional em sentido estrito que vinculam o 

legislador de forma permanente e concreta forçando-o a, por meio da elaboração legislativa, 

concretizar a constituição, e dessa forma, Canotilho (1995), buscando identificar as hipóteses 

de omissões legislativas inconstitucionais, registra ser pertinente “separar omissões 

legislativas resultantes da violação de preceitos constitucionais concretamente impositivos, do 

não cumprimento da constituição derivado da não atuação de normas-fim ou normas-tarefas, 

abstratamente impositivas”295, vale dizer então, como primeira hipótese, ser (a) as omissões 

legislativas inconstitucionais, situações em que os preceitos constitucionais, para serem 

executados, impõem de forma permanente e concreta, a adoções de medidas legislativas por 

parte do legislador296; (b) uma segunda hipótese é de omissões legislativas inconstitucionais 

                                                                                                                                                         
satisfação dos deveres de legislação abstratos, ou seja, das `ordens constitucionais gerais de legislar´ (normas 
pragmáticas e preceitos enunciadores dos fins do Estado). Segundo o jurista, nestes casos, não se encontra 
definido `concretamente aquilo que o legislador deve fazer para, no caso de omissão, se poder falar de silêncio 
legislativo inconstitucional´. A observação, porém, não parece se aplicar ao Brasil. Aqui, qualquer imposição 
constitucional ou ordem de legislar, seja abstrata ou concreta, desde que definida em norma certa e determinada, 
pode fundamentar, havendo inércia, omissão inconstitucional.” Cf. CLÈVE, Clèmerson Mèrlin. A fiscalização 
abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 325. 
293 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 
p. 1089.  
294 “A omissão inconstitucional pressupõe um dever constitucional de legislar, que tanto pode ser derivado de 
ordens concretas contidas na Lei Fundamental quanto de princípios desenvolvidos mediante interpretação.” Cf. 
MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 217. 
295 CANOTILHO, J.J. Gomes.  Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 1089. 
296 Observa o constitucionalista português, como exemplos de tais omissões, tendo como parâmetro a realidade 
de Portugal, a necessidade de legislação quanto ao estabelecimento e atualização do salário mínimo nacional, a 
criação e desenvolvimento de reservas e parques naturais e de recreio, a garantia de ensino básico universal, 
obrigatório e gratúito etc., realidade bem diferente da brasileira, externalizada pelo posicionamento do Supremo 
Tribunal Federal quanto a omissão legislativa em atualizar a tabela de isenção e deduções do Imposto de Renda 
Pessoa Física em benefício da concretização do princípio constitucional da intributabilidade do mínimo 
existencial. Vale a pena, ainda, o registro conclusivo do autor: “O incumprimento dos fins e objectivos da 
constituição é também inconstitucional, mas a sua concretização depende essencialmente da luta política e dos 
instrumentos democráticos, ao passo que as omissões legislativas inconstitucionais, em sentido estrito, podem 
originar uma acção de inconstitucionalidade nos termos do art. 283.o da CRP.” Cf. CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 1090.   
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quando a constituição outorga ao legislador a tarefa de dar densidade a preceito 

constitucional,  tratam-se de normas constitucionais não autoaplicáveis, é dizer, fica o preceito 

constitucional dependente da norma concretizadora para obter sua exequibilidade prática297; 

(c) outra hipótese é a que Canotilho (1995) chama de ordens de legislar, ou seja, imposições 

concretas (mas não permanentes como o dever de legislar em face do princípio da igualdade), 

tais imposições concretas são previstas constitucionalmente e necessárias, por exemplo, 

quanto a instituição de normas para formação de sub sistema legal fruto do advento de uma 

nova constituição298; identifica nova hipótese, trazida por doutrina recente, caracterizada por 

uma (d) omissão legislativa inconstitucional de adaptação normativa, ou seja,  “a omissão 

consiste agora não na ausência total ou parcial da lei, mas na falta de adaptação  ou 

aperfeiçoamento das leis existente”.299-300   

Portanto, convém deixar patente que as hipóteses de omissões legislativas a que nos 

referimos, para efeito de aplicação da teoria das sentenças aditivas, são aquelas do tipo 

parciais, que não se caracterizam por serem opções do legislador, não integram a margem de 

liberalidade do legislador.301 Evidenciam-se como lacunas da lei, situações de imperfeição 

que contrariam a própria intenção de regulamentação a que a lei se predispõe, ou seja, é uma 

imperfeição contraria aos próprios fins perseguidos pela regulamentação, ou, em outras 

palavras, a lei é lacunosa em relação à regulação que almeja. Registra-se Larenz (1997) a 

respeito do tema: 
                                                 
297 “Existe ainda omissão legislativa quando a constituição consagra normas sem suficiente densidade para se 
tornarem normas exequíveis por si mesmas, reenviando implicitamente para o legislador a tarefa de lhe dar 
exeqüibilidade prática. Esta hipótese adquire autonomia quando as normas constitucionais não se configurem, 
juridicamente, como ordens concretas de legislar ou como imposições permanentes e concretas.” Cf. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 
1090.   
298 “As ordens de legislar, diferentemente das imposições constitucionais (que são permanentes e concretas), 
traduzem-se, em geral, em imposições únicas (isto é: imposições concretas mas não permanentes) de emanação 
de uma ou várias leis necessárias à criação de uma nova instituição ou à adptação das velhas leis necessárias à 
criação de uma nova instituição ou à adaptação das velhas leis a uma nova ordem constitucional.” CF. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 
1090. 
299 Cf. Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes.  Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1995. p. 1091.   
300 Tal omissão, sustenta Gomes Canotilho, decorre do dever do legislador em corrigir a eficácia social da 
norma, quando esta apresenta algum defeito que não seja formal ou material, mas acaba gerando um efeito 
maligno ao sistema, causando desvalor a força normativa da constituição, ou desprestigiando um direito 
fundamental: “Esta carência ou <<deficite>> de aperfeiçoamento das leis assumirá particular relevo jurídico 
constitucional quando,  da falta de <<melhoria>> ou <<correcções>>, resulte conseqüências gravosas para a 
efectivação  de direitos fundamentais.” Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes.  Direito Constitucional. 6 ed. 
rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 1091.   
301 “[...] para que uma lacuna seja constatada, não basta que o legislador tenha, conscientemente, deixado uma 
questão em aberto, sendo necessário que a ordem jurídica, como tal, exija a regra que falta.” Cf. FERRAZ 
JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4 ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. p. 220. 
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Um princípio que é inerente a toda a lei porque e na 
medida em que pretende ser <<Direito>>, é o do 
tratamento igual daquilo que é igual. Se uma lei regula 
uma determinada situação de facto A de uma maneira 
determinada, mas não contém nenhuma regra para o 
caso B, que é semelhante àquele no sentido da valoração 
achada, a falta de uma tal regulamentação deve 
considerar-se uma lacuna da lei.

302 
Didaticamente, as omissões legislativas inconstitucionais podem receber da doutrina 

uma classificação em omissões totais e parciais. Cavalcanti (2001) classifica em duas espécies 

de inconstitucionalidades por omissões quais sejam, as absolutas (totais) e as relativas 

(parciais), em que pela primeira observa-se a ausência completa de atividade normativa 

tendente a por em prática preceito da constituição; já na segunda, omissões legislativas 

relativas, evidencia-se uma normatização parcial de determinado preceito constitucional303, 

contudo, face à omissão parcial legislativa, acaba por gerar uma situação de incompatibilidade 

frente ao princípio da igualdade: 

Na de omissão absoluta o comando dirige-se ao non 
facere daquele responsável pela normatização, por 
exemplo, o legislador. No segundo caso, há um facere 
normativo que não é pelo direito que assegurou, pela 
disciplina que estabaleceu, inconstitucional. A 
inconstitucionalidade neste caso decorre do fato de a 
normatização não ter observado um comando 
constitucional de isonomia.

304 
As espécies de omissões do tipo parciais são as que interessam ao presente estudo, 

conforme já antecipamos anteriormente, e quanto a elas podemos conceituar como sendo as 

hipóteses em que o órgão legislativo ao editar norma, faz de forma incompleta tornando 

intangível uma imposição constitucional permanente e concreta305. Tais omissões legislativas 

inconstitucionais caracterizadas por uma norma incompleta, explica Canotilho (1995), são 

“omissões derivadas de os actos legislativos concretizadores de imposições legiferantes 

                                                 
302 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbekian, 1997. p. 531. 
303 Ao tratar sobre o tema Piovesan (2003) sustenta opinião no mesmo sentido: “A inconstitucionalidade por 
omissão total identifica-se com a falta de ação. Vale dizer, em face do dever jurídico de agir, manifesta-se o 
absoluto silêncio, a postura totalmente passiva, a omissão total. 
Quando a inconstitucionalidade por omissão é parcial, verifica-se a falta de ação nos termos exigidos pela 
Constituição, isto é, há uma atividade imperfeita, que não é capaz de responder aos exatos termos do comando 
constitucional.” Cf. PIOVESAN, Flávia. Proteção constitucional contra omissões legislativas: ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 96. 
304

 Cf. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade 
por omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 21. Complementa 
ainda o autor: “Não há inconstitucionalidade pelo que se concedeu, mas pela omissão quanto à observância da 
regra de vinculação”.  
305 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 
p. 1091. 
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favorecerem certos grupos ou situações, esquecendo outros grupos e outras situações que 

preenchem os mesmos pressupostos de facto.”306 

 A omissão relativa (ou parcial) da legislação tem como referência, principalmente, a 

omissão que gera uma incompletude; é proveniente do Poder Legislativo que sem uma 

justificativa ou um critério de descrímen razoável, origina uma violação ao princípio da 

igualdade: 

Omissões que se produzem, pois, não quando falta todo 
o desenvolvimento normativo de um preceito 
constitucional (omissões absolutas), se não quando a 
disposição legislativa, ao regular certos supostos, omite 
a inclusão na mesma regulação sem um fundamento 
objetivo, ou submete ao mesmo tratamento jurídico, 
outro caso idêntico, tal e como exigiria a finalidade 
enunciada e perseguida pelo legislador, dando lugar 
com isso a uma violação de princípio da igualdade e sua 
mais simples e clássica aplicação.”

307 
As omissões legislativas parciais, muitas vezes, podem decorrer da intenção deliberada 

do legislador, nessas hipóteses, a discriminação tem que estar autorizada constitucionalmente, 

sob pena de violação ao princípio da igualdade308, contudo, as omissões não intencionais, mas 

que decorrem do erro ou da falta de percepção do legislador em relação à prática e aos efeitos 

gerados pela norma, redundam na mesma violação do princípio da igualdade, carecendo de 

correção.  

                                                 
306 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 
1995. p. 1092. 
307 “Omisiones que se producen, pues, no cuando falta todo desarrollo normativo de un precepto constitucional 
(omisiones absolutas), sino cuando la disposición legislativa, al regular ciertos supuestos, omite sin un 
fundamento objetivo incluir em la misma regulación, o someter al mismo tratamiento jurídico, otros casos 
idênticos, tal y como exigiria la finalidad enunciada y perseguida por el legislador, dando lugar com ello a una 
violación del principio de igualdad en su más simples y clásica aplicación.” (tradução livre) Cf. VECINA, Javier. 
El Control por el Tribunal Constitucional de las Omisiones Legislativas Lesivas del Principio de Igualdad. 
Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 488. Disponível em http://hdl.handle.net/10016/1450.  
Acessado em 06/05/08.  Piovesan (2003) identifica complexidade no tema que nestas hipóteses uma das vias 
passíveis de adoção pelo Poder Judiciário é de caracterizar como uma inconstitucionalidade por ação: 
“Complexo é o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão parcial que, por vezes, pode implicar em 
inconstitucionalidade por ação. Tal fenômeno pode ocorrer em virtude de violação ao princípio da igualdade, 
sempre que acarrete um tratamento mais favorável ou desfavorável prestado a certas pessoas ou a certas 
categorias de pessoas, e não a todas as que estando em situação idêntica ou semelhante, deveriam também ser 
contempladas do mesmo modo pela lei.” Cf. PIOVESAN, Flávia. Proteção constitucional contra omissões 
legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 97. 
308 Nesse sentido registra Canotilho (1995) serem inconstitucionais as omissões legislativas intencionalmente 
deliberadas sem suporte constitucional: “Esta concretização incompleta tanto pode resultar de uma intenção 
deliberada do legislador em conceder vantagens só a certos grupos ou contemplar certas situações, violando o 
princípio da igualdade e cometendo uma <<inconstitucionalidade por acção>>, como derivar apenas de uma 
incompleta apreciação das situações de facto, mas sem que haja o propósito de arbitrária e unilateralmente se 
favorecerem só certos grupos ou situações.” Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 
ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 1091. 
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Adverte ainda Cavalcanti (2001) que a distinção é tida como importante na doutrina 

européia ocidental e, notadamente, na alemã, dado o fato de que nas hipóteses em que se 

observa a inconstitucionalidade por omissão, poderá o Poder Judiciário realizar o controle.309 

Ao tratar do controle judicial da inconstitucionalidade por omissão, sob o aspecto processual, 

Piovesan (2003) observa, a possibilidade de identificar afronta ao princípio da igualdade 

como uma inconstitucionalidade por ação, de modo a declarar a inconstitucionalidade da 

norma pelo Tribunal, segundo o modelo kelseniano, como espécie de processo legislativo do 

tipo ab-rogação, retirando a norma do sistema, atuando de forma negativa; ou, pode optar por 

estendendo os efeitos da norma omissa parcialmente, àqueles indivíduos ou grupos excluídos 

do benefício, é dizer, atuando de forma positiva.310 Sob esse aspecto processual Clève (2000) 

defende a fungibilidade, se por ação ou por omissão, o que importa é que a iniciativa e o 

processo são os mesmos.311  

Nas hipóteses em que se evidencia a existência de omissão legislativa parcial que 

afronte o princípio da igualdade, Vecina (1993) registra que a via de solução tradicional de 

realização do controle negativo de constitucionalidade traz consigo o inconveniente de gerar 

prejuízos imediatos aos indivíduos ou grupos de indivíduos abarcados pela norma, ou seja, o 

controle negativo que redunda na revogação da norma omissa prejudica aqueles que 

receberam, da legislação incompleta, outorga de direitos. Defende, então, que essas situações 

não podem ser solucionadas pelas sentenças interpretativas, face não ser possível deduzir do 

                                                 
309 “Tal distinção tem sido adequadamente compreendida pela melhor doutrina européia ocidental, sobretudo a 
alemã, possibilitando-se o suprimento da inconstitucionalidade relativa pelo Judiciário, mesmo frente a 
ordenamentos em relação aos quais não há previsão de mecanismo específico de controle diverso de 
constitucionalidade por omissão.” Cf. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal 
Federal e a inconstitucionalidade por omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio 
de 2001. p. 21.  
310 “Configurada a inconstitucionalidade por omissão, impõe-se o dilema da atuação dos Tribunais: ou declaram 
a inconstitucionalidade das normas que contenham essas omissões, na perspectiva de que houve a in 
constitucionalidade por ação em decorrência de violação ao princípio constitucional da igualdade, ou , na 
perspectiva de que houve omissão inconstitucional (omissão parcial), estendem o âmbito normativo, a fim de que 
seja observado o princípio da igualdade.” Cf. PIOVESAN, Flávia. Proteção constitucional contra omissões 
legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2 ed. ver. atual. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 97. 
311 “Se em Portugal não se admite a fungibilidade entre as ações de inconstitucionalidade positiva e decorrente 
de inércia, é porque lá a Constituição criou duas ações específicas estabelecendo uma “diferenciação de 
iniciativas e de processos”. No Brasil, sabendo-se que a iniciativa e o processo são os mesmo (embora não os 
provimentos), no caso de omissão parcial, é perfeitamente defensável a tese da fungibilidade, especialmente se 
com ela concordar o autor.” Cf. CLÈVE, Clèmerson Mèrlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no 
direito brasileiro. 2 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 360.  
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enunciado normativo omissivo, várias outras alternativas interpretativas, mas tão somente 

uma única ótica constitucional aceitável.312 

Diante de tal quadro descrito por Vecina (1993), onde observa ser inadequada a 

declaração in totum de inconstitucionalidade da legislação e não sendo possível o recurso das 

sentenças interpretativas, surge para o Tribunal Constitucional como meio de aplicar a 

Constituição e concretizar o princípio da igualdade criar um novo tipo de sentença que 

estenda os efeitos da lei a outras pessoas e categorias antes não contempladas, em que a parte 

dispositiva da sentença reconhece a inconstitucionalidade da legislação impugnada prevendo 

aquilo que a norma deveria prever: 

[...] não se faz senão optar pela segunda das alternativas 
anteriormente citadas de tal modo que o princípio da 
igualdade se restabeleça incorporando ao texto 
legislativo uma norma que originariamente não 
continha, através da qual se estende também aos sujeitos 
excluídos do benefício ou vantagem de que 
anteriormente careciam. A forma de dispositivo 
utilizada nestes casos se reconhece externamente por 
conter uma declaração de inconstitucionalidade da 
disposição impugnada e a parte na qual não prevê aquilo 
que deveria prever.

313 

Conforme já advertimos, Cavalcanti (2001) registra que certa doutrina brasileira 

conservadora314, apóia-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal representada pela 

Súmula n.o 339. Dita doutrina defende a impossibilidade de o Poder Judiciário vir a 

solucionar a questão da inconstitucionalidade por omissão parcial, suprimindo-a, de modo a 

dar efeito concretizador e, portanto, positivo ao princípio da igualdade, sob o argumento da 

vedação ao Judiciário de atuar como legislador positivo em face da teoria da separação das 

funções (ou dos Poderes).315 Entende Cavalcanti (2001) que tal argumento fere o princípio da 

plenitude da tutela jurisdicional com previsão no texto constitucional em seu Art. 5o, Inciso 

                                                 
312 VECINA, Javier. El control por el tribunal constitucional de las omisiones legislativas lesivas del principio 
de igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 489. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08.  
313 “[...] no se hace sino optar por la segunda de las alternativas anteriormente citadas, de tal  modo que el 
principio de igualdad se restablece incorporando al texto legislativo una norma que originariamente no contenía, 
a través de la cual se extiende también a los sujeitos excluídos el benefício o ventaja del que anteriormente 
carecían. La forma de dispositivo utilizada en estos casos se reconoce externamente por contener una declaración 
de inconstitucionalidad de la disposición impugnada en la parte em la cual no prevé aquello que deveria prever.” 
Cf. VECINA, Javier. El control por el tribunal constitucional de las omisiones legislativas lesivas del principio 
de igualdad. Revista del Instituto Bartolome de Las Casas. p. 490. Disponível em 
http://hdl.handle.net/10016/1450.  Acessado em 06/05/08.    
314 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade por 
omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 22.  
315 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade por 
omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 22. 
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XXXV.316 Sustenta ainda que a tese da vedação do Poder Judiciário em atuar como legislador 

positivo parte do “equívoco em confundir ato de criação de norma inexistente (hipótese de 

omissão absoluta), com a distinta questão de determinar a aplicação de norma existente a 

todos aqueles ou a todas aquelas situações a exigirem tratamento isonômico, por força de 

norma constitucional”317, ou seja, o Judiciário nada mais estaria fazendo senão aplicar norma 

já existente à pessoa ou situações não contempladas pela referida norma tida por omissiva 

parcial, isso face ao princípio da igualdade.318 

Também Ávila (2004) admite que no controle concentrado de constitucionalidade é 

possível atribuir-se eficácia positiva ao princípio da isonomia tributária face às normas 

processuais, podendo, a decisão, ser prolatada de duas formas possíveis, em que na primeira, 

reconhecida pelo autor como a melhor solução, o Tribunal suprime o critério de diferenciação, 

manifestando a capacidade que tem de complementação da norma constitucional; e, na 

segunda hipótese, o Tribunal, declara a nulidade da norma, nada obstante, a atribuição de 

eficácia normativa do princípio da igualdade  não é permitido no controle abstrato, “Vale 

dizer: quando uma lei atribui uma vantagem a uma pessoa ou grupo, o Poder Judiciário pode, 

caso a caso, atribuir a vantagem a outras pessoas ou grupos que se encontrarem na mesma 

situação.”319 

Não é diferente o posicionamento de Mendes (2007 e 2009) sobre o tema denunciando 

a necessidade de o Supremo Tribunal Federal deixar no passado a tese do legislador negativo 

máxime frente às questões que envolvem a discussão sobre omissões legislativas, passando a 

adotar linha mais progressiva com o manejo de decisões interpretativas com eficácia aditiva 

como instrumento de efetivação de direitos e garantias fundamentais dispostos na 

                                                 
316 O autor cita como caso concreto de julgamento contrário ao seu posicionamento a ADIMC no 529/91, muito 
embora, tenham os Ministros Sepúlveda Pertence e Carlos Velloso reconhecido a plausibilidade da tese como 
forma de ampliar a garantia. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a 
inconstitucionalidade por omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 
25. 
317

 Cf. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade 
por omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 25. 
318 “Nesse caso, o Judiciário não fixa o parâmetro, não é o legislador positivo, apenas determina a observância 
do parâmetro fixado pelo legislador a todos aqueles que estiverem em idêntica situação, ou em situação a exigir 
o mesmo tratamento, por força de imposição constitucional.., resta ao Tribunal tão somente, declarar a 
constitucionalidade da lei, desde que entendida com a correção, com o aditamento interpretativo no sentido de 
adequar a norma à observância do princípio da isonomia. Tentar assim proceder tornado efetiva a Constituição, 
sem usurpar funções é, sem dúvida, um difícil mister, mas que nem por isso deve ser evitado.” Cf. 
CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade por 
omissão. Revista do Tribunal Regional Federal da 5a Região n. 2, maio de 2001. p. 25.  
319 Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com emenda constitucional n. 42, de 
19.12.03. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 342. 
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Constituição.320 Esse direcionamento da doutrina brasileira é patente. Clève (200) adverte que 

muito embora a doutrina tradicional sustente a não superação das omissões pela via do 

controle judicial, em verdade, o tema das omissões reclama a superação desse modelo por 

meio do desenvolvimento de técnicas jurídicas decisórias: 

O suprimento da omissão inconstitucional reclama o 
desenvolvimento simultâneo de técnicas estritamente 
jurídicas e de técnicas políticas superadoras dos modos 
tradicionais de controle aceitos pelas democracias 
representativas.

321 

Sabendo, então, que o controle de constitucionalidade e seus efeitos tradicionais já não 

se prestam fielmente aos anseios e necessidades de concretização dos direitos fundamentais, 

surge a necessidade de se analisar as sentenças aditivas, uma dentre as atuais formas de 

decisão no controle de constitucionalidade, onde na construção pretoriana da Corte 

Constitucional alemã, Mendes (1999) reconheceu ser o modelo de controle de 

constitucionalidade que mais variadas formas de decisão desenvolveu.322    

O sistema de controle judicial de constitucionalidade brasileiro é tido como do tipo 

misto, podendo ser preventivo ou sucessivo, pelas vias difusa e concreta, abstrata e 

concentrada ou concreta e concentrada. No modelo difuso, de nossa tradição histórica, todas 

as instâncias do Poder Judiciário realizam a aferição da compatibilidade de ato do poder 

público em relação à Constituição, cabendo a todos os cidadãos, brasileiros ou não, a 

titularidade quanto a provocação desse tipo de controle. Assim, os juízes singulares são, no 

modelo difuso, juízes constitucionais como o são também os tribunais.323 Nada obstante, o 

                                                 
320 “Portanto, é possível antever que o Supremo Tribunal Federal acabe por se livrar do vetusto dogma do 
legislador negativo e alie-se à mais progressiva linha jurisprudencial das decisões interpretativas com eficácia 
aditiva, já adotada pelas principais Cortes Constitucionais do mundo. A assunção de uma atuação criativa pelo 
Tribunal poderá ser determinante para a solução de antigos problemas relacionados à inconstitucionalidade por 
omissão, que, muitas vezes, causa entraves para a efetividade de direitos e garantias fundamentais assegurados 
pelo texto constitucional.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de 
normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n.o 3, abril/2007. p. 37. Ver 
também a mesma posição autor agora em obra recente. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito 
constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4 ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1309.  
321 Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 ed. 
ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 330. 
322 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 196 - 197. 
323 Sobre o tema do controle de constitucionalidade pelo modelo difuso através dos tribunais, cabe o registro de 
Fischer (2004) ao argumentar que o Art.97 da Constituição determina que a declaração de inconstitucionalidade 
deve ser realizada por voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou dos membros do respectivo órgão 
especial, chamando a atenção  para a regra do Art. 481 do CPC e também pela possibilidade do Superior 
Tribunal de Justiça de declarar a inconstitucionalidade através da Corte Especial, embora entenda não adequado 
esse posicionamento. FISCHER, Otávio Campos. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no 
direito tributário brasileiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004. p. 92 - 93. 
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controle de constitucionalidade não pode ser exercido sobre uma norma abstrata, é dizer, a 

discussão gira em torno da aplicação de determinado dispositivo legal diante de um 

determinado caso concreto, a fiscalização, portanto, é incidenter tantum e a discussão sobre a 

constitucionalidade figura como uma preliminar para a solução de mérito pelo julgador, ou 

seja, para resolver o mérito é necessário aferir a compatibilidade do dispositivo questionado 

frente à Constituição.  

As omissões inconstitucionais e, principalmente, as omissões parciais são passíveis de 

controle judicial através do modelo difuso e especificamente nesse modelo legitima-se 

enormemente a atuação judicial dado o caráter democrático presente, já que qualquer cidadão 

que sofra com uma omissão legislativa parcial pode utilizar, de forma individual, a ação 

judicial e resolver o problema da omissão no seu caso concreto, pelas vias usuais e ordinárias 

de acesso à justiça em manifesta concretização do princípio da universalização da justiça e de 

livre acesso ao Poder Judiciário. Também no modelo difuso a Constituição oferece o 

instrumento do Mandado de Injunção (Art. 5º, Inciso LXXI), para fazer face às omissões 

legislativas, mandado este, manejável por qualquer pessoa.     

No modelo concentrado as omissões legislativas, totais e parciais, devem ser 

combatidas pelo instrumento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (Art. 103, § 

2º) que, logicamente, não tem por finalidade a proteção de um direito subjetivo, de um 

interesse juridicamente protegido, lesado, ou na iminência de lesão; o instituto é de proteção 

da normatividade da Constituição e declara a mora do legislador ao reconhecer a omissão 

legislativa não podendo fazer mais do que notificar o órgão omisso, responsabilizando o 

poder público pelos danos decorrentes da omissão, o que, convenhamos não dá resultados 

práticos nos níveis esperados pelo cidadão uma vez que pertinente a efetividade e 

concretização de direitos fundamentais, máxime quando se trata do direito fundamental à 

igualdade, dada a repercussão que causa em outros valores fundamentais como é o caso da 

livre iniciativa e da livre concorrência. 

Os tipos de decisão no controle de constitucionalidade estão intrinsecamente 

relacionados às variadas hipóteses de declaração de nulidade identificadas por Mendes (1999) 

no controle de constitucionalidade alemão, como resposta à imperfeita solução consagrada 

pela jurisdição dita ordinária.324 Tais hipóteses de declaração de constitucionalidade e 

consequentes tipos de decisão, por sua vez, podem resultar das diferentes sistemáticas de 

                                                 
324 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 197 - 198. 
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controle de constitucionalidade, ou seja, abstrato ou concreto, incidental ou concentrado325, 

conforme explicitado por Mendes (1999), com base na jurisdição alemã, quatro são os tipos 

de declaração de constitucionalidade, quais sejam: (a) declaração de nulidade com unidade 

técnica; (b) declaração de nulidade total; (c) declaração de nulidade nos termos do § 78, 2.o 

período, da Lei Orgânica da Corte Constitucional alemã; e, (d) declaração de nulidade 

parcial.326 

A declaração de nulidade como unidade técnica é identificada como uma declaração 

de nulidade total em que todos os dispositivos da norma apresentam-se como incompatíveis 

com a constituição; é o que sucede com norma editada por órgão ou autoridade incompetente 

ou por falha de aspecto formal.327 Já a declaração de nulidade total é reconhecida quando 

parte da lei tem sua constitucionalidade reconhecida inconstitucional e o restante da lei segue 

a mesma sorte posto depender ou derivar da parte tida como inconstitucional ou quando a 

parte restante, por depender sistematicamente da parte da lei cuja inconstitucionalidade foi 

reconhecida, acaba por cair em um sem sentido.328 

                                                 
325 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 196 - 197. 
326 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 201. 
327 “A declaração de nulidade total de uma lei ocorre muito raramente, uma vez que ela pressupõe a 
incompatibilidade de todos os dispositivos com a Lei Fundamental. Essa constelação resulta, normalmente, de 
algum defeito quanto à competência do legislador ou de outra falta de índole formal como, v.g., da ausência de 
manifestação do Conselho Federal (Bundesrat) no processo legislativo.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. 
Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 201. O posicionamento é confirmado ainda por Gilmar Mendes: “A declaração de nulidade total, como 
o próprio nome indica, ocorre nos casos em que a totalidade da lei ou do ato normativo é invalidada pelo 
tribunal. 
Defeitos formais, tais como a inobservância das disposições constitucionais atinentes ao processo legislativo, 
levam, normalmente, à declaração de inconstitucionalidade total, uma vez que, nesse caso, não se vislumbra a 
possibilidade de divisão da lei em partes válidas e inválidas. Trata-se, portanto, de uma declaração de nulidade 
total como expressão de unidade técnica-legislativa.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de 
constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, 
abril/2007. p. 22. 
328 “[...] verifica-se quando o Tribunal constata que uma parte da lei é inconstitucional e que a parte hígida, por 
ser dependente, não pode substituir. 
A declaração de nulidade total ocorre também quando a disposição inconstitucional é parte de um complexo 
normativo que perderia seu sentido e sua justificação se uma determinada parte ou uma parte central fosse 
retirada ou subtraída.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas 
no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 202.  O autor ainda infirma tal posição: “Se a 
disposição principal da lei há de ser considerada inconstitucional, pronuncia o Supremo Tribunal Federal a 
inconstitucionalidade de toda a lei, salvo se algum dispositivo puder subsistir sem a parte considerada 
inconstitucional. Trata-se aqui de uma declaração de inconstitucionalidade em virtude de dependência unilateral. 
A indivisibilidade da lei pode resultar, igualmente, de uma forte integração entre suas diferentes partes. Nesse 
caso, tem-se a declaração de inconstitucionalidade em virtude da chamada dependência recíproca. 
A dependência ou interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da 
declaração de inconstitucionalidade a dispositivos constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam 
incluídos no pedido inicial da ação. É o que a doutrina denomina de declaração de inconstitucionalidade 
conseqüente ou por arrastamento.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de 
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A espécie de declaração de nulidade parcial329 admite uma variação de nulidade 

quantitativa e uma outra denominada declaração de nulidade sem redução de texto. Na 

primeira, ocorrendo a incompatibilidade parcial da lei com a constituição, uma vez que se 

após a declaração de inconstitucionalidade o restante da norma se mostra ainda apta a ser 

aplicada, esse restante permanece no sistema, desde que a lacuna deixada reste conformada no 

ordenamento legal330; a segunda variação, também denominada de declaração de nulidade 

parcial qualitativa, refere-se a casos não expressamente previstos na lei, que a depender de 

como apresenta sua formulação, pode derivar um complexo de normas. Nestas hipóteses 

observa Mendes (2007) “[...] se limita o Tribunal a considerar inconstitucional apenas 

determinada hipótese de aplicação da lei, sem proceder à alteração de seu programa 

normativo”331, figurando como uma redução do âmbito de aplicação da norma, por vezes 

utilizando-se da expressão, desde que.  

No Brasil, observa Mendes (2007) que a inconstitucionalidade de uma lei admite a 

possibilidade de se declarar a nulidade total, ou a declaração de nulidade parcial, ou ainda, a 

declaração parcial de nulidade sem redução de texto.332 A fórmula tradicional e, portanto, a 

regra comumente aceita é a declaração de nulidade total na qual os atos normativos 

inconstitucionais devem ser declarados nulos ipso iuris e, consequentemente, serem afastados 

do ordenamento jurídico desde sua edição, é dizer, com efeito ex tunc. Nas hipóteses de casos 

especiais passou-se a considerar a modulação de efeitos e o alcance das decisões de controle 

de constitucionalidade no modelo abstrato-concentrado, justo porque a declaração de 

inconstitucionalidade total resultaria hipótese mais gravosa para o sistema jurídico.  

                                                                                                                                                         
constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, 
abril/2007. p. 273 - 274.   
329 “A doutrina e a jurisprudência brasileira admitem plenamente a teoria da divisibilidade da lei, de modo, que, 
tal como assente, o Tribunal somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas viciadas, não 
devendo estender o juízo de cesura às outras partes da lei, salvo se elas não puderem subsistir de forma 
autônoma.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus 
efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 24.   
330 “A Corte Constitucional pronuncia, normalmente, a declaração de nulidade parcial (Teilnichtigerklärung), 
uma vez que a nulidade do dispositivo de uma lei não leva, necessariamente, à declaração de nulidade total. A 
declaração de nulidade parcial significa, porém, uma intervenção no complexo normativo concebido pelo 
legislador como um todo. Daí resulta a particular problemática dessa modalidade de decisão. Por isso, não se 
deve considerar apenas se a parte ameaçada de ser declarada inconstitucional pode ser separada ou se mostra 
divisível, sem que se retire a qualidade de norma da parte subsistente, mas também se a lei, que agora se torna 
lacunosa, se afigura aplicável nessa conformidade.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: 
controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 203.  
331 MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista 
da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 27.  
332 MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista 
da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 22. 
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Dentre as modalidades de decisão no controle de constitucionalidade interessa ao 

presente trabalho, analisar a espécie de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, 

uma vez que aborda-se o tema das omissões legislativas parciais e, verificar sua 

compatibilidade com a modalidade de decisões advindas da teoria das sentenças aditivas, com 

emprego da denominada técnica de interpretação conforme a constituição.  

 

3.3 MÉTODO INTERPRETATIVO 

 

O postulado da interpretação, conforme a Constituição, tem sua origem no direito 

estadunidense incorporado aqui no Brasil doutrinariamente, partindo do pressuposto de que o 

legislador busca positivar uma norma constitucional, portanto, “deve o juiz, na dúvida, 

reconhecer a constitucionalidade da lei. Também no caso de duas interpretações possíveis de 

uma lei, há de se preferir aquela que se revele compatível com a Constituição.”333 Já 

Bonavides (2002) registra tratar-se de método interpretativo que floreceu dos arestos da Corte 

Constitucional de Karlsruhe na Alemanha onde a  

[...] Verfassungskonforme Auslegung, consoante decorre 
de explicitação feita por aquele Tribunal, significa na 
essência que nenhuma lei será declarada 
inconstitucional quando comportar uma interpretação 
`em harmonia com a Constituição´ e, ao ser assim 
interpretada, conservar seu sentido e significado.

334   
A interpretação conforme a Constituição é entendida por Canotilho (1995) como 

aplicável nas hipóteses de polissemia de sentido do texto legal, cabendo ao intérprete, seja do 

Tribunal Constitucional seja de outros tribunais, optar pelo sentido que se compatibiliza com 

a Constituição.335 Miranda (1999) na mesma trilha entende como um resultado do processo 

hermenêutico e observa que:  

Todo o tribunal e, em geral, todo o operador jurídico 
fazem interpretação conforme a Constituição. Quer 
dizer: acolhem entre vários sentidos a priori 
configuráveis da norma infraconstitucional, aquele que 
lhe seja conforme ou mais conforme; e, no limite, por 
um princípio de economia jurídica, procuram um 

                                                 
333 MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista 
da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 28. 
334 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12a ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
474.  
335 “No caso de polissemia de sentidos de um acto normativo, a norma não deve considerar-se inconstitucional 
enquanto puder ser interpretada de acordo com a constituição (cfr. Supra, Parte II, Cap. 3/E/I). A interpretação 
das leis em conformidade com a Constituição é meio de o TC (e os outros tribunais) neutralizarem violações 
constitucionais, escolhendo a alternativa interpretativa conducente a um juízo de compatibilidade do acto 
normativo com a Constituição.” Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 1012.  
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sentido que – com razoabilidade e com um mínimo de 
correspondência verbal na letra da lei – evite a 
inconstitucionalidade.

336 
Entende Mendes (1999) ser a interpretação conforme a constituição uma modalidade 

de decisão337, justificada pela própria natureza da jurisdição constitucional que lhe empresta 

validade, pelo princípio da unidade da ordem jurídica, tendo a Constituição como texto 

normativo superior338; também o princípio da presunção de constitucionalidade da lei o qual 

parte do pressuposto de que o legislador trabalha em favor da força normativa da 

Constituição339; garantido segurança jurídica com a concretização da justiça material.340 

Acrescenta ainda o autor que a interpretação conforme a Constituição encontra limites na 

literalidade do texto legal e em seu significado sem que se dê radical mudança na concepção 

original do legislador341, muito embora, registre que a prática do Supremo Tribunal Federal 

não tem conferido maior significado à chamada intenção do legislador.342   

                                                 
336 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 509-510. E ainda 
Gilmar Mendes buscando conceituar o método de interpretação registra: “Oportunidade para interpretação 
conforme à Constituição existe sempre que determinada disposição legal oferece diferentes possibilidades de 
interpretação, sendo algumas delas incompatíveis com a própria Constituição.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. 
Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 230. 
337 “Uma outra modalidade importante de decisão do Bundesverfassungsgericht é a interpretação conforme à 
Constituição, na qual o Tribunal declara qual das possíveis interpretações se revela compatível com a Lei 
Fundamental.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil 
e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 229.   
338 “Um importante argumento que confere validade à interpretação conforme à Constituição (Einheit der 
Rechtsordnung) que considera a Constituição como contexto superior (vorrangiger Kontext) das demais normas. 
As leis e as normas secundárias devem ser interpretadas, obrigatoriamente, em consonância com a Constituição. 
Dessa perspectiva, a interpretação conforme à Constituição configura uma subdivisão da chamada interpretação 
sistemática.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e 
na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 231. No mesmo sentido manifesta-se Paulo Bonavides: 
“Decorre em primeiro lugar da natureza rígida das Constituições, da hierarquia das normas constitucionais – de 
onde promana o reconhecimento da superioridade da norma constitucional – e enfim do caráter de unidade que a 
ordem jurídica necessariamente ostenta.” Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. 
ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p.474. 
339 “A presunção de constitucionalidade da lei ou o chamado pensamento “favor legis”constitui argumento 
adicional, que resulta diretamente do controle de constitucionalidade. Segundo a orientação  dominante na Corte 
Constitucional, em favor da constitucionalidade da lei “milita não só uma presunção, senão que essa presunção 
exige, na dúvida, uma interpretação conforme à Constituição.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição 
constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 231. 
340 “A decisão da falta de uma disciplina legal, essa forma de decisão adquiriu peculiar significado na 
jurisprudência do Tribunal graças à flexibilidade, que permite um renúncia ao formalismo jurídico em nome da 
idéia de justiça material e da segurança jurídica.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: 
controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 229-230. 
341

 Também Bonavides (2002) conclui ter limite a interpretação conforme a Constituição, qual seja, o sentido 
literal do texto da norma, ou seja, aquele sentido que não permite dúvida quanto a sua intenção e a própria 
intenção do legislador, conforme observa ao analisar decisão do Tribunal Constitucional de Klausruhe, que, 
segundo o autor, segue a teoria objetiva de interpretação: “As delimitações que a Corte Constitucional de 
Karlruhe esboçou com referência ao método de interpretação conforme a Constituição estão contidas numa 
decisão proferida em 11 de junho de 1958, a mais importante sobre a matéria, da qual decorrem dois limites 
evidentes: o sentido claro do texto e o fim contemplado pelo legislador. Ambos se apóiam no item 3.o do art. 20 
da Lei Fundamental de Bonn, que diz que o legislador se acha vinculado à ordem constitucional e ao executivo e 
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Bonavides (2002) registra que na medida em que a interpretação conforme a 

Constituição respeita seus limites, mais a serviço está da jurisdição constitucional, pois busca 

o máximo proveito de constitucionalidade da norma, reconhecendo na figura do legislador sua 

posição de hegemonia no papel de concretização da constituição, garantindo e preservando o 

princípio da separação dos poderes e o princípio democrático de respeito à vontade da maioria 

representada pelo parlamento: 

Com efeito, na medida em que o método 
confessadamente se emprega para manter a lei com o 
máximo de constitucionalidade que for possível nela 
vislumbrar, em face de situações ou interpretações 
ambíguas, não resta dúvida de que ele não só preserva o 
princípio da separação de poderes como reconhece ao 
legislador uma posição de hegemonia no ato da 
concretização constitucional, o que está de todo acorde 
com o princípio democrático encarnado no 
legislativo.

343   
Mendes (2007) não encontra maiores dificuldades da utilização na interpretação 

conforme a Constituição no âmbito incidental, é dizer, no modelo difuso do controle de 

constitucionalidade dado que, nessa hipótese, a decisão proferida, no caso concreto, vincula 

apenas as partes:  

Há muito se vale o Supremo Tribunal Federal da 
interpretação conforme à Constituição. Essa variante de 
decisão não prepara maiores embaraços no âmbito do 
controle incidental de normas, uma vez que aqui o 
Tribunal profere decisão sobre um caso concreto que 
vincula apenas as partes envolvidas.

344  

                                                                                                                                                         
o judiciário à lei e ao direito.” Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. ver. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p. 477.  
342 “A interpretação conforme a Constituição é, por isso, apenas admissível não configurar violência contra a 
expressão literal do texto e não alterar o significado do texto normativo, com mudança radical da própria 
concepção original do legislador. 
A prática demonstra que o Tribunal não confere maior significado à chamada intenção do legislador, ou evita 
investigá-la, se a interpretação conforme a Constituição se mostra possível dentro dos limites da expressão literal 
do texto.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus 
efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 35. 
343

 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. 
p. 478. 
344 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. 
Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 28.  Já Jorge Miranda diante do 
sistema jurídico português manifesta outra opinião identificando maiores problema no controle concreto, 
identificando a possibilidade de três hipóteses de decisão interpretativas: “O problema põe-se não tanto na 
fiscalização abstracta (por aí, como se viu, só fazer sentindo a força obrigatória geral da declaração de 
inconstitucionalidade) quanto em fiscalização concreta, em que podem ser proferidas por Tribunal 
Constitucional ou por órgão homólogo, decisões interpretativas com três conteúdos possíveis: - Interpretação 
concordante com o que o tribunal a quo tenha proferido de modo a não recusar a aplicação da norma impugnada; 
- Interpretação discordante com o que o tribunal a quo tenha adoptado e, igualmente, sem conduzir à recusa de 
aplicação da norma; - Interpretação em contraste com a do tribunal a quo, o qual agora havia concluído pela 
inconstitucionalidade.” Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2005. p. 510. 
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Observa ainda Mendes (2007) que, no Brasil, sempre a interpretação conforme a 

Constituição resultou na declaração de constitucionalidade da lei, nada obstante ser possível 

identificar hipóteses de se concluir pela declaração de inconstitucionalidade  sem redução de 

texto.345 Registra, então, o posicionamento exteriorizado no Supremo Tribunal Federal em 

julgamento da Representação Interventiva n.o 1.417, de relatoria do então Ministro Moreira 

Alves em que atribuiu-se, pela primeira vez, significado dogmático à interpretação conforme 

a Constituição equiparando-a a uma pronúncia de inconstitucionalidade, quando em sede de 

juízo de controle abstrato de constitucionalidade.346 Para esse autor, da análise da construção 

pretoriana não se pode afirmar com segurança se na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, sempre irá se equiparar à interpretação conforme a Constituição à declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, muito embora, nessa decisão, proferida na 

Representação Interventiva n.o 1.417, tenha expressado o entendimento de que a interpretação 

conforme a Constituição não é simples princípio de interpretação.347 Observa-se que essa 

interpretação toma como referência a hipótese em que o efeito prático da decisão no controle 

de constitucionalidade tem característica negativa348, de redução do âmbito de aplicação da lei 

na declaração de inconstitucionalidade, em que se opta pela exclusão de determinada hipótese 

de aplicação legal.349 Nesse sentido, é forçoso concluir que configura hipótese de decisão de 

                                                 
345 “A interpretação conforme à Constituição levava sempre, no direito brasileiro, a declaração de 
constitucionalidade da lei. Porém, como já se disse, há hipóteses em que esse tipo de interpretação pode levar a 
uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no 
controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, 
n. 3, abril/2007. p. 31. 
346 “No caso, o Supremo Tribunal Federal, seguindo orientação formulada por Moreira Alves, reconheceu que a 
interpretação conforme a Constituição, quando fixada no juízo abstrato de normas, corresponde a uma pronúncia 
de inconstitucionalidade.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de 
normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 31. 
347 “Deve-se acentuar, que, em decisão de 9 de novembro de 1987, deixou assente o Supremo Tribunal Federal 
que a interpretação conforme a Constituição não deve ser vista como simples princípio de interpretação, mas sim 
como modalidade de decisão do controle de normas, equiparável a uma declaração de inconstitucionalidade sem 
redução de texto.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e 
seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 31 - 32. 
348 “Importantes vozes da literatura sustentam que a interpretação conforme à Constituição equipara-se, nessa 
hipótese, a uma declaração de nulidade sem redução de texto. Afirma-se, em favor dessa tese, que, considerando 
o resultado da interpretação conforme à Constituição não do lado positivo – a preservação -, mas do lado 
negativo – o caráter cassatório -, divisa-se semelhança entre a declaração de nulidade qualitativa (declaração de 
inconstitucionalidade sem redução de texto) e a interpretação conforme à Constituição.” Cf. MENDES, Gilmar 
Ferreira. Jurisdição constitucional: controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 235. 
349 “As decisões proferidas nas ADINns 491 e 319, todas da relatoria de Moreira Alves, parecem sinalizar que, 
pelo menos no controle abstrato de normas, o Tribunal tem procurado, nos casos de exclusão de determinados 
hipóteses de aplicação ou hipóteses de interpretação do âmbito normativo, acentuar a equivalência dessas 
categorias.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus 
efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 28. 
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rejeição de inconstitucionalidade.350 Nessas hipóteses, em que a interpretação conforme a 

Constituição é entendida como uma modalidade de decisão no controle de constitucionalidade 

equiparada à declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto da lei, vale dizer, 

como técnica de declaração de inconstitucionalidade, teria que respeitar a regra do Art. 97 da 

Constituição submentendo-se ao pleno dos tribunais ou a seu órgão especial.351 

Miranda (2005) inclusive observa, no caso português, que o tema ganha especial 

importância na atividade de controle de constitucionalidade, isso porque, dependendo de 

como é encarado os efeitos da interpretação conforme a Constituição, pode resultar em 

vinculação jurídica dos demais órgãos do poder judiciário, conforme identifica:  

Variável – em face dos sistemas jurídicos, dos regimes 
de fiscalização e das opções do Direito positivo – vem a 
ser, entretanto, o grau de vinculatividade jurídica ou 
meramente argumentativa que adquirem, em 
concentração de competência, as decisões interpretativa 
dos Tribunais Constitucionais ou de órgãos homólogos 
frente aos demais tribunais.

352 
Nada obstante, embora a interpretação conforme a Constituição tenha tido uma 

concepção inicial caracterizada pelo aspecto negativo de exclusão de outras possibilidades de 

interpretação, verifica-se cada vez mais, um aspecto positivo, de completude, de preechimento 

de lacunas existente no sistema legal353, o que afasta a ideia da interpretação conforme a 

Constituição, como uma modalidade de decisão no controle de constitucionalidade, para 

ganhar mais a feição de um método interpretativo, máxime em sede de jurisdição ordinária, 

                                                 
350 Quanto ao assunto observa Canotilho (1995) que: “A decisão do Tribunal Constitucional pode ser uma 
sentença de <<rejeição>> ou de <<não acolhimento>> do pedido de declaração de inconstitucionalidade.” Cf. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 
1079. 
351 “De nossa parte, cremos que a equiparação pura e simples da declaração de inconstitucionalidade, sem 
redução de texto, à interpretação, conforme a Constituição, prepara dificuldades significativas. 
A primeira delas diz respeito à conversão de uma modalidade de interpretação sistemática, utilizada por todos os 
tribunais e juízes, em técnica de declaração de inconstitucionalidade. Isso já exigiria especial qualificação da 
interpretação conforme a Constituição, para afirmar que somente teria a característica de uma declaração de 
inconstitucionalidade sem redução de texto aquela interpretação conforme a Constituição desenvolvida pela 
Corte Constitucional, ou, em nosso caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, do contrário, também as 
questões que envolvessem interpretação conforme a Constituição teriam de ser submetidas ao Pleno dos 
tribunais ou a seu órgão especial (CF, art. 97).” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de 
constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, 
abril/2007. p. 28.  
352  MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 510. 
353 É o que observa Gilmar Ferreira Mendes ao analisar a Rp. n. o 1.454, da relatoria no Min. Octavio Gauotti, a 
Rp. n.o 1.100 e a Rp. n.o 1.163, ambas da relatoria do Min. Francisco Rezek, em se supre lacunas através da 
interpretação conforme, mantendo-se a constitucionalidade da lei utilizando-se a expressão “desde que”. 
MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista 
da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 30.    
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no controle concreto.354 Essa é a constatação que Mendes (2007) extrai a partir dos 

pronunciamentos do próprio Supremo Tribunal Federal ao argumentar que a  

decisão proferida na ADIn 491 parece indicar que o 
Supremo Tribunal Federal está disposto a afastar-se da 
orientação anterior, que equipara a interpretação 
conforme a Constituição à declaração de nulidade 
parcial sem redução de texto, passando a deixar 
explícito, no caso de declaração de nulidade sem 
redução do texto, que determinadas hipóteses de 
aplicação, constantes de programa normativo da lei, são 
inconstitucionais e, por isso, nulas.

355    
A interpretação conforme a Constituição, é um critério de interpretação, segundo a 

doutrina de Larenz (1997)356, posição que também compartilha Canotilho (1995) quando 

observa que “a decisão de não declaração constitui, deste modo, uma interpretação das 

normas conforme a constituição, o que não impede vir o tribunal, em momentos posteriores, 

por via de controle abstrato ou através de recurso por incidente, defender outra interpretação 

da norma em debate”357, observando ainda na jurisdição constitucional portuguesa, o que 

podemos, também, tomar como exemplo para a jurisdição constitucional brasileira, a 

conclusão de que  

[...]se uma decisão de não declaração de 
inconstitucionalidade tivesse força de caso julgado, 
significaria isso que se estava a consagrar, entre nós, a 
regra do stare decisis ou da vinculação a precedentes 
judiciais, regra esta estranha ao nosso direito e só 
admissível quando estabelecida através de processo 
constitucionalmente reconhecidos (cfr. art. 281.o/2).

358  
A interpretação conforme a Constituição, logicamente, tem como limite o sentido 

literal possível da lei e o contexto de seu significado, mas, sempre conformado a 

                                                 
354 “Portanto, se essa equiparação parece possível no controle abstrato de normas, já não se afigura isenta de 
dificuldades sua extensão ao chamado controle incidental ou concreto, uma vez que, nesse caso, ter-se-ia de 
conferir, também no âmbito dos tribunais ordinários, tratamento especial à interpretação conforme à 
Constituição.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus 
efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 32. 
355 MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus efeitos. Revista 
da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n.o 3, Abril/2007. p. 33. 
356 “Se uma interpretação, que não contradiz os princípios da Constituição, é possível segundo os demais 
critérios de interpretação, há-de preferir-se a qualquer outra em que a disposição viesse a ser inconstitucional. A 
disposição é então, nesta interpretação, válida. Disto decorre, então, que de entre várias interpretações possíveis 
segundo os demais critérios sempre obtém preferência aquela que melhor concorde com os princípios da 
Constituição. <<Conformidade à Constituição>> é portanto, um critério de interpretação.” Cf. LARENZ, Karl. 
Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997. p. 
480. 
357 O registro de Canotilho (1995) parte da observação de que no controle de constitucionalidade português a 
decisão que declara a inconstitucionalidade de norma tem efeito preclusivo, impedindo a renovação da discussão 
e a reapreciação pelo Tribunal Constitucional, característica que não se evidencia na decisão que não declara a 
constitucionalidade. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6a ed. rev. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1995. p. 1079. 
358 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 
p. 1080. 
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concretização de um valor da Constituição. O Tribunal Constitucional Federal alemão, 

conforme registra Larenz (1997), em certos casos, tem dado até maior status ao critério de 

interpretação conforme a Constituição para reconhecer uma função de correção da lei – 

quando está é restritiva – sempre que exigido pelo valor constitucional em pauta: 

É claro que o Tribunal Constitucional Federal tão-pouco 
quer considerar a este propósito o sentido possível da 
<<lei geral>> como limite de uma interpretação que a 
restringe, sendo antes a lei corrigida sempre que o exija 
a salvaguarda da primazia de valor do direito 
fundamental no caso particular. Então não se trata já de 
uma mera interpretação (<<conforme à 
Constituição>>), mas de uma correcção da lei orientada 
pelas normas constitucionais e pela primazia de valor de 
determinados bens jurídicos que delas se deduz.

359 
A sentença aditiva é produto da interpretação conforme a Constituição.360 Acolhendo-

se a interpretação conforme a Constituição, como um método interpretativo361, conclui-se que, 

a decisão não declara a inconstitucionalidade, logo não há nulidade da norma objeto do 

controle de constitucionalidade e, portanto, não se está diante de uma modalidade de decisão 

equiparável a uma declaração de constitucionalidade sem redução de texto. A decisão aditiva, 

fruto da utilização do método de interpretação conforme a Constituição, tem efeito 

integrativo, concretizando a Constituição362, máxime naquelas hipóteses de omissões 

legislativas parciais. Também Nobre Júnior (2006), ao tratar do tema, partindo do enfoque no 

direito estrangeiro, inicia pela análise do método interpretativo da Constituição, denominado 

pela doutrina de “interpretação conforme à Constituição”, técnica interpretativa que se apóia 
                                                 
359 Cf. Karl Larenz. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekian, 1997. p. 484. 
360 “Ao se analisar detidamente a jurisprudência do Tribunal, no entanto, é possível verificar que, em muitos 
casos, a Corte não se atenta para os limites, sempre imprecisos, entre a interpretação conforme delimitada 
negativamente pelos sentidos literais do texto e a decisão interpretativa modificativa desses sentidos originais 
postos pelo legislador. 
No recente julgamento conjunto das ADIn 1.105 e 1.127, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o 
Tribunal, ao conferir interpretação conforme a Constituição a vários dispositivos do Estatuto da Advocacia (Lei 
9.906/94), acabou adicionando-lhe novo conteúdo normativo, convolando a decisão em verdadeira interpretação 
corretiva da lei. 
Em outros vários casos mais antigos, também é possível verificar que o Tribunal, a pretexto de dar interpretação 
conforme a Constituição a determinados dispositivos, acabou proferindo o que a doutrina constitucional, 
amparada na prática da Corte Constitucional italiana, tem denominado de decisões manipulativas de efeitos 
aditivos.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. As decisões no controle de constitucionalidade de normas e seus 
efeitos. Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano II, n. 3, abril/2007. p. 33. 
361 “Em suma, o método é relevante para o controle da constitucionalidade das leis e seu emprego dentro de 
razoáveis limites representa, em face dos demais instrumentos interpretativos, uma das mais seguras alternativas 
de que pode dispor o aparelho judicial para evitar a declaração de nulidade das leis. Por via de semelhante 
princípio, adotado sem excesso, o ato interpretativo não desprestigia a função legislativa nem tampouco 
enfraquece a magistratura nos poderes de conhecer e interpretar a lei pelo ângulo de sua constitucionalidade.” 
Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
480.  
362 MÜLLER, Frederich. Teoria estruturante do direito. trad. Peter Naumann, Eurides Avance de Souza. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 269 - 300.  
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em três fundamentos, sendo o primeiro deles o caráter da Constituição ser suprema e ser a 

fonte central de um ordenamento, que surge como obrigatório à necessidade de o operador 

jurídico conformar o sentido e alcance das demais normas segundo à Constituição; o segundo 

fundamento resulta do imperativo destinado ao juiz, no controle e fiscalização da 

constitucionalidade dos atos normativos, imprimir eficiência à atividade estatal, é dizer, que o 

juiz, ao examinar a constitucionalidade de determinado ato normativo, busque o sentido que 

melhor adapte-se à Constituição, evitando a declaração de inconstitucionalidade. Dessa forma. 

a interpretação conforme a Constituição apresenta efeito integrativo e é deste efeito que surge 

a figura das sentenças aditivas: 

Desse efeito integrativo é que surge, exatamente, a 
sentença aditiva. Essas são consideradas as decisões 
que, num questionamento sobre a constitucionalidade de 
ato normativo, acolhe a impugnação, sem invalidá-lo. 

Em vez de aportar-se na drástica eliminação da norma 
jurídica, esta é mantida com o adicionamento ao seu 
conteúdo de uma regulação que faltava para lastrear a 
concordância daquela à Constituição. 

Nessas decisões, a estrutura literal da norma combatida 
se mantém inalterada, mas o órgão de jurisdição 
constitucional, criativamente, acrescenta àquela 
componente normativo, vital para que seja preservada 
sua conciliação com a Lei Fundamental.

363   

Forçoso é concluir que, tanto a interpretação conforme à Constituição quanto a teoria 

das decisões do tipo aditivas são produtos da evolução da jurisdição constitucional, criação 

pretoriana derivada do progresso no âmbito da interpretação do direito, máxime da 

interpretação constitutiva364, que se legitima em função mesma da evolução histórica dos 

direitos fundamentais, da justiça constitucional e da atividade interpretativa do juiz. 

  

 

 

 

                                                 
363 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 121. 
364 Sobre a atividade interpretativa Bonavides (2002) traça limites e, portanto, considera diferenciações entre 
interpretar e criar no direito, muito embora doutrinadores outros e isso se verá mais avante, considerem que a 
atividade interpretativa sempre tem uma porção de criação: “Os limites entre a interpretação e a criação do 
direito são fugazes, inseguros, movediços, passando-se às vezes quase imperceptivelmente da interpretação 
declaratória para a interpretação constitutiva, e por via desta - o que é mais grave – para a interpretação contra 
legem. Corre o juiz ou o intérprete o risco de não interpretar a lei, mas de reformá-la. De sorte que, em assim 
acontecendo, suprime-se uma das maiores vantagens do método de interpretação conforme a Constituição, qual 
seja, a de afiançar a sobrevivência da lei, não lhe declarando a nulidade.” CF. BONAVIDES,  Paulo. Curso de 
Direito Constitucional. 12 ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 479.   
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4 LEGITIMIDADE E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

A expectativa do cidadão brasileiro quanto à concretização do princípio da igualdade 

esbarra na crítica em relação à legitimidade da atuação do Poder Judiciário, máxime nas 

hipóteses em que se pleiteia o reconhecimento da dimensão positiva ou afirmativa do 

princípio da igualdade. Pretende-se, portanto, justificar a atuação do Poder Judiciário, o que se 

faz por meio da análise do controle de constitucionalidade e sua tarefa de densificação dos 

direitos fundamentais a partir da investigação da evolução histórica de tais direitos, frutos da 

evolução da sociedade quanto a sua dimensão jurídica e, nessa trilha, analisar o princípio da 

igualdade, situando-o no quadro histórico evolutivo da força normativa dos direitos 

fundamentais. É tarefa também identificar em qual estágio evolutivo o direito fundamental da 

igualdade apresenta-se na atualidade e não só, analisaremos a atividade interpretativa do juiz, 

como também a necessidade de repensar a visão tradicional da teoria da separação dos 

poderes diante da supremacia da vontade constitucional. 

A base das Constituições democráticas contemporâneas ou modernas consubstancia-se 

justamente no reconhecimento e na proteção dos direitos do homem, algo que só foi e 

continua sendo possível de alcançar em ambiente de paz. Esta é para Bobbio (1992) uma 

condição sine qua, “[...] é o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva 

proteção dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional.”365 Essa premissa 

inicial é necessária à compreensão da evolução dos direitos fundamentais366 e de sua força 

normativa justo porque o assunto passa, obrigatoriamente, pela percepção da mudança de 

posicionamento do indivíduo enquanto componente da sociedade e sua relação com o Estado, 

isso em face da constatação de que no Estado anterior ao Estado Moderno, a relação com o 

cidadão se traduz na priorização dos interesses do Estado (do soberano), ou melhor, o foco se 

dava, exclusivamente, em relação aos deveres do cidadão para com o Estado. Pois bem, como 

se disse, essa relação é modificada com o advento do Estado Moderno, passam os direitos do 

cidadão a serem prioridade e não mais os interesses do soberano.367  Ainda antes de adentrar 

                                                 
365

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 1.  
366 Aqui trataremos de forma indistinta o duplo significado ou dimensão que o termo apresenta, é dizer, direitos 
fundamentais (formais) aqueles previstos no texto constitucional e direitos fundamentais (materiais), aqueles 
acrescidos pela cláusula aberta dos direitos fundamentais. Sobre o assunto ver: BONIFÁCIO, Artur Cortez. O 
direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. Coleção Professor Gilmar 
Mendes; 8 ed. São Paulo: Método, 2008. p. 75 - 84.  
367

 “[...] o significado histórico – ou melhor, filosófico-histórico – da inversão, característica da formação do 
Estado moderno, ocorrida na relação entre Estado cidadãos: passou-se da prioridade dos deveres dos súditos à 
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especificamente na evolução da força normativa dos direitos fundamentais é imperioso 

observar que tais direitos não nasceram em um só momento, é dizer, de forma instantânea 

com o surgimento histórico da sociedade, ao contrário, estão em processo de surgimento, 

como se disse, em processo de expansão, à medida que surgem novas ameaças às liberdades 

individuais, o que justifica e torna aconselhável o reconhecimento da importância da 

classificação dos direitos fundamentais em gerações.  

É fácil de compreender que o direito fundamental ao meio ambiente não era 

propriamente passível de reconhecimento e proteção no surgimento do Estado Moderno, 

muito menos o direito à harmonização fiscal e ao acesso livre aos mercados, a livre 

concorrência; tais direitos não poderiam ser protegidos e garantidos quando da teorização 

inicial dos direitos fundamentais, contudo, é indubitável que hoje são essenciais à condição de 

cidadão. Os direitos fundamentais nascem no momento em que são úteis à sociedade.368  

Outro aspecto importante é que os direitos fundamentais, tais como os conhecemos na 

atualidade, têm sua origem atrelada ao surgimento do constitucionalismo contemporâneo, 

sendo o constitucionalismo em sua dimensão positiva, chegando Verdu (1976)369, a justificar 

que os direitos fundamentais não alcançam sua plenitude, senão, até serem reconhecidos 

constitucionalmente. É o que se conclui também da compreensão que se faz do modelo de 

justificação dos direitos fundamentais proposto por Fioravante (2003), denominado 

historicista, explicado através da reconstrução histórica do modelo inglês em que reconhece, 

como resultado da evolução do pensamento em torno dos direitos fundamentais, a elaboração 

dada pela jurisprudência do common law, tornando tais direitos indisponíveis por parte do 

poder político.370 Sem dúvidas que direitos fundamentais, jurisdição constitucional e 

                                                                                                                                                         
prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um modo diferente de encarar a relação política, não mais 
predominantemente do ângulo do soberano, e sim daquele do cidadão, em correspondência com a afirmação da 
teoria individualista da sociedade em contraposição à concepção organicista tradicional.” Cf. BOBBIO, 
Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 3. 
368 Bobbio (1992) ao contestar o surgimento instantâneo dos direitos fundamentais na história, justificando que 
são, em verdade, frutos de uma evolução observa: “Mais uma prova, se isso ainda fosse necessário, de que os 
direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do 
poder do homem sobre o homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da 
capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens – ou cria novas ameaças à liberdade do 
indivíduo, ou permite novos remédios para as suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de 
demandas de limitações do poder; remédios que são providenciados através da exigência de que o mesmo poder 
intervenha de modo protetor.” Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992. p. 6. 
369 VERDU, Pablo Lucas. Curso derecho político. Madri: Tecnos, 1976, v. III, p. 36 – 38. 
370

 No plano teórico doutrinário pode-se ainda fundamentar os direitos fundamentais sob três formas tendo como 
referencia aspectos históricos. Fioravanti (2003) identifica três modelos possíveis de justificação dos direitos 
fundamentais que se comunicam: o primeiro consubstancia-se na doutrina individualista e estatalista, anti-
historicista da revolução francesa; o segundo, da doutrina individualista e historicista, anti-estatalista da 
revolução americana; e, o terceiro, da doutrina histórica e estatalista anti-individualista do Estado de Direito do 
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constitucionalismo são temas coincidentes que se entrelaçam e se auxiliam mutuamente na 

tarefa de controle do poder do Estado ao lado de outros temas como divisão: (funcional) de 

poderes do Estado e princípio da supremacia da vontade popular.371-372   

Mas as premissas precedentes ao presente estudo da evolução histórica da força 

normativa dos direitos fundamentais não se esgotam ainda por aqui. Isso porque percebe-se 

hoje que temos direitos fundamentais reconhecidos em diplomas constitucionais democráticos 

que não são sentidos na prática pelos cidadãos, é dizer, o mero reconhecimento formal, a mera 

proclamação de tais direitos, é insuficiente à sua efetivação ou à sua concretização. Os 

direitos fundamentais demandam vontade política. Tal constatação põe por terra o esforço da 

doutrina tradicional jusnaturalista (racionalismo ético) de buscar uma fundamentação 

absoluta, ou um argumento preponderante e irresistível a justificar os direitos fundamentais. 

Para Bobbio (1992)373 os direitos fundamentais são relativos e heterogêneos, primeiro é 

ilusória a obrigação de justificar os direitos fundamentais por um argumento absoluto; os 

direitos fundamentais são vários e alguns deles se contrapõem (direito de propriedade versus 

função social da propriedade; liberdade de iniciativa econômica versus livre concorrência;  

liberdade de imprensa versus proteção à dimensão moral da personalidade e daí em diante), 

justamente por divergirem e apresentarem eficácias diversas um dos outros, não podem ter o 

mesmo fundamento ou um fundamento absoluto, as razões que servem para sustentar um 

podem não servir para sustentar outro, ao contrário, a justificação por um critério absoluto, do 

ponto de vista histórico, demonstra que essas servem mais às expressões de poder 

conservadoras que em favor dos cidadãos, bem como a descoberta de um argumento absoluto 

                                                                                                                                                         
século XIX. FIORAVANTI, Maurizio. Los Derechos fundamentales. Fuentes de historia de las 
constituciones. 4 ed. Madrid: Editorial Trotta, 2003. p. 25 - 33. 
371 “A história dos direitos humanos – direitos fundamentais de três gerações sucessivas e cumulativas, a saber, 
direitos individuais, direitos sociais e direitos difusos – é a história mesma da liberdade moderna, da separação e 
limitação de poderes, da criação de mecanismos que auxiliam o homem a concretizar valores cuja identidade jas 
primeiro na Sociedade e não nas esferas do poder estatal.” Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 528.    
372

 Dessa forma, evita-se a abordagem do tema resgatando teorias que buscam a origem dos direitos 
fundamentais na Grécia antiga, o fenômeno, do ponto de vista histórico coincide com o iluminismo do século 
XVIII. Nesse sentido, Martins (2007) escreve: “Com as idéias de liberdade geral e igualdade íncitas ao conceito 
hodierno de direito fundamental, a escravidão vigente na civilização grega é incompatível. Também na 
civilização romana, marcada pelo grande desenvolvimento do direito privado, não existia, em absoluto, a idéia 
de posição jurídica direcionada contra o Estado, tão própria do conceito de direitos fundamentais. Faltavam, no 
mais, às duas civilizações a idéia de Estado e de direito público no sentido moderno.” Cf. Dicionário brasileiro 
de direito constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 127. Nada 
obstante, registramos o pensamento de Motta (2003): “Pensando assim, adotamos o processo de evolução 
histórica dos Direitos Humanos, construído pelo professor José Luiz Quadros de Magalhães e ordenado a partir 
da Antigüidade.” Cf. MOTTA, Moacyr Parra. Interpretação constitucional sob princípio. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2003. p. 89.    
373 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 15 
- 24. 
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de justificação dos direitos fundamentais não é de per si uma condição para a concretização 

de um direito. A crise dos direitos fundamentais pode ser mais bem pontuada como um 

problema de proteção de tais direitos que propriamente de justificação deles; os direitos 

fundamentais, diante de uma concepção histórico-evolutiva, sustentam-se por meio de um 

processo de construção de justificativa e por vários argumentos possíveis, diante de 

determinado caso concreto.374    

 

4.1 EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Identificado que o problema da força normativa dos direitos fundamentais não é 

propriamente uma questão de identificação de sua fundamentação mas propriamente de sua 

garantia e proteção, surge o interesse de verificar-se o processo histórico evolutivo de sua 

proclamação, do seu reconhecimento sob o ponto de vista normativo. Primeiro, os direitos 

fundamentais para serem assim identificados passam pela necessidade de reconhecimento de 

sua validade, exige-se o consenso geral acerca de sua validade e que este consenso possa ser 

demonstrado, provado. As Declarações de Direitos cumprem esse papel de prova quanto ao 

consenso acerca dos direitos fundamentais, importa dizer, de sua validade.375 Com isso as 

Declarações de Direitos dão aos direitos fundamentais o caráter de universalidade, vale 

afirmar, um sentido de algo dado não objetivamente, mas subjetivamente acolhido pelo 

universo dos homens376, característica que se constrói durante um processo histórico de 

reconhecimento o qual se dá, na concepção de Bobbio (1992), por três fases, a saber: primeiro 

as declarações nascem por meio de teorias filosóficas; a segunda fase consubstancia-se no 

reconhecimento de tais teorias sobre os direitos fundamentais pelo legislador, o direito passa a 

deixar de ser meramente, teórico e é visto no plano prático, da possibilidade de sua realização, 

surgem assim as Declarações de Direitos, dotadas, como se disse, de universalismo na medida 

em que os sistemas jurídicos internos de cada Estado reconhecem as Declarações Universais 

e, com a positivação interna desses direitos, passam a perder seu caráter universal, posto que 
                                                 
374

 “É inegável que existe uma crise dos fundamentos. Deve-se reconhece-la, mas não tentar superá-la buscando 
outro fundamento absoluto para servir como substituto para o que se perdeu. Nossa tarefa, hoje, é muito mais 
modesta, embora também mais difícil. Não se trata de encontrar o fundamento absoluto – empreendimento 
sublime, porém desesperado —, mas buscar, em cada caso concreto, os vários fundamentos possíveis. Mas 
também essa busca dos fundamentos possíveis — empreendimento legítimo e não destinado, como o outro, ao 
fracasso — não terá nenhuma importância histórica se não for acompanhada pelo estudo das condições, dos 
meios e das situações nas quais este ou aquele direito pode ser realizado. Esse estudo é tarefa das ciências 
históricas e sociais.” Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. p. 24. 
375 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 26. 
376 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 28. 
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passam a valer somente dentro do âmbito dos Estados que a reconheceram no plano legal; já 

na terceira fase, reacende-se o caráter universal dos direitos fundamentais que aliados ao 

aspecto positivo servirá de efetiva proteção ao homem, entendido este como ser universal, é 

dizer, uma instituição supranacional terá o papel de submeter inclusive aquele Estado que não 

se conforme às posturas exigidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 

marco inicial dessa terceira fase.377         

Retornando um pouco a verificação dessa primeira fase de reconhecimento dos 

direitos fundamentais, que futuramente desembocará no início da fase normativa de tais 

direitos, reconhecemos em Beccaria378-379 uma importância seminal no que diz respeito à 

teorização dos direitos no plano penal e processual penal, afinal as liberdades individuais são 

tidas como os primeiros direitos a serem reconhecidos, a saber, os direitos civis e políticos 

compõem a fase da primeira geração de direitos fundamentais.380 Dessa primeira fase 

histórica da força normativa dos direitos fundamentais, destacam-se os teóricos do contrato 

                                                 
377 “Com a Declaração de 1948, tem início uma terceira e última fase, na qual a afirmação dos direitos é, ao 
mesmo tempo, universal e positiva: universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos não 
mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens; positiva no sentido de que põe em 
movimento um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais apenas proclamados ou 
apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha 
violado. No final desse processo, os direitos do cidadão terão se transformado, realmente, positivamente, em 
direitos do homem. Ou, pelo menos, serão os direitos do cidadão daquela cidade que não tem fronteiras, porque 
compreende toda a humanidade; ou, pelo menos serão os direitos do homem enquanto direitos do cidadão do 
mundo.” Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992. p. 30. 
378 Muitos dos pensamentos de Beccaria estão hoje reconhecidos nas Constituições contemporâneas e formando 
o núcleo do princípio acusatório do processo penal, em substituição ao modelo inquisitorial de antes. Beccaria 
justifica o direito de punir com base no direito fundamental de liberdade sob a ótica contratualista, 
consubstanciado na idéia da concessão de que cada cidadão faz de porção de sua liberdade de modo a obter de 
outros cidadãos comprometimento em relação ao padrão de conduta socialmente permitido; questionando, do 
ponto de vista racional, para argumentar pelo fim da pena de morte, que o homem livre e em estado de natureza, 
criando normas para se proteger, jamais renunciaria e colocaria à disposição de outro a sua vida. Em sua obra, já 
na introdução, Beccaria conclama o dever de uma justiça materialmente igualitária, ao defender que “as 
vantagens da sociedade devem ser igualmente repartidas entre todos os seus membros.”;  defende a titularidade 
do jus puniendi ao Estado, o princípio da reserva legal (sine lege) e da anterioridade (praevia lege); princípio da 
taxatividade (certeza ou determinação) – nullun crimen nulla poena sine certa lege −; defende a criação de tipos 
penais apenas por lei negando o costume como fonte do direito penal e negando a utilização da analogia − nullun 
crimen nulla poena sine scripta lege e Nullun crimen nulla poena sine stricta lege −; defende o princípio de 
proporcionalidade no direito penal argumentado que “Deve haver, pois, proporção entre o delito e a pena.”; o 
princípio da humanidade ou da dignidade da pessoa humana em que defende a não utilização de tratamentos 
desumanos, “Crueldade, consagrada pelo uso, na maioria das nações, é a tortura do réu durante a instrução do 
processo.”; também o princípio da presunção de inocência e tantos outros mais. BECCARIA, Cesare. Dos 
delitos e das penas. Acessado em 15 de abril de 2009. Sítio http://www.culturabrasil.pro.br/beccaria.htm 
379 Sobre o assunto, v.: Walter Nunes da Silva Júnior. Curso de direito processual penal: teoria 
(constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 59 - 73.  

380 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12º ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 517. 
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social, in casu, Hobbes (1979)381 e sua teoria do poder soberano, e,  Locke (1978) que 

entendia o estado civil do homem como artificial, sendo o estado de natureza, o verdadeiro, 

onde os homens se reconheciam livres e iguais, para ele, os princípios, noções primarias do 

homem, não seriam inatos382, evidenciando sua concepção contratual e o caráter histórico na 

construção dos direitos do homem; defendia, ainda, uma teoria jurídico-política baseada na 

ideia da supremacia do parlamento (limitação do poder soberano), em que os homens nasciam 

com direito à liberdade, contudo, quando inseridos na sociedade civil passavam seus poderes 

à sociedade e recorriam à proteção das leis por ela estabelecida, cabendo à comunidade 

estabelecer a execução dessas regras e aplicação dos castigos a quem as descumprisse.383 Na 

mesma sequência de pensamento também Rousseau apud Bobbio (1992), quando inicia sua 

obra o Contrato Social escrevendo “O homem nasceu livre e por toda parte encontra-se a 

ferros.”, ideia que marca a Declaração Universal dos Direitos do Homem, “Todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos.”, mas que, contudo, não podem ser observados 

                                                 
381 “Diz-se que um Estado foi instituído  quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com 
cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pela maioria o 
direito de representar a pessoa de todos eles ( ou seja, de ser seu representante), todos sem exceção, tanto os que 
votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem 
ou assembléia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os 
outros e serem protegidos dos restantes homens. 
É desta instituição do Estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder 
soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido.” Cf. THOMAS, Hobbes. Leviatã ou Matéria, 
forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2 
ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 107. 
382 “O acordo universal não prova o inatismo. O argumento derivado do acordo universal comporta o seguinte 
inconveniente: se for verdadeiro que existem certas verdades devido ao acordo entre todos os homens, isto 
deixará de ser prova de que são inatas, se houver outro meio para mostrar como os homens chegam a uma 
concordância universal acerca das coisas merecedoras de sua anuência. Suponho que isso pode ser feito.” Cf. 
LOCKE, John. Ensaios acerca do entendimento humano. Trad. Anoar Aiex e E. Jacy Monteiro. 2. ed. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 145.  
383 “O homem, nascendo, conforme provamos, com direito à perfeita liberdade e gozo incontrolado de todos os 
direitos e privilégios da lei da natureza, por igual a qualquer outro homem o grupo de homens do mundo, tem, 
por natureza, o poder não só de preservar a sua propriedade – isto é, a vida, a liberdade e os bens – contra os 
danos e ataques de outros homens, mas também de julgar e castigar as infrações dessa lei por outros conforme 
estiver persuadido da gravidade da ofensa, mesmo com a própria morte nos crimes em que o horror do fato o 
exija, conforme a sua opinião. Contudo, como qualquer sociedade política não pode existir nem subsistir sem ter 
em si o poder de preservar a propriedade e, para isso, castigar as ofensas de todos os membros renunciar ao 
próprio poder natural, passando-o às mãos da comunidade em todos os casos que não lhe impeça de recorrer à 
proteção da lei por ela estabelecida. E assim, excluindo-se todo julgamento privado de qualquer cidadão 
particular, a comunidade torna-se árbitro em virtude de regras fixas estabelecidas, indiferentes e as mesmas para 
todas as partes, e, por meio de homens, que derivam a autoridade da comunidade para execução dessas regras, 
decide todas as diferenças que surjam quaisquer membros da sociedade com respeito a qualquer assunto de 
direito, e castiga as infrações  cometidas contra a sociedade com as penalidades estabelecidas pela lei; por esse 
meio é fácil distinguir quem está e quem não está em sociedade política.” Cf. LOCKE, John. Segundo tratado 
sobre o governo. Trad. Anoar Aiex e E. Jacy Monteiro. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 67.  
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de forma verdadeira, posto que de fato, os homens não nascem nem livres nem iguais, tais 

direitos não são um dado de fato, mas um ideal a perseguir.384    

Reconhece a doutrina que o momento marco do surgimento dos direitos fundamentais 

é a Revolução Francesa do século XVIII e o documento que marca tal surgimento e instaura a 

segunda fase dos direitos fundamentais é justamente a Declaração de Direitos dos Estados 

Norte-americanos e, logo após, a Declaração Universal dos Direitos do Homem.385 A primeira 

de forte inspiração kantiana, notadamente o Bill of Rights que, posteriormente, seria integrado 

à Constituição do Estado da Virgínia e nas Constituições Francesas de 1791 e 1795.386 

Entretanto, Bonavides (2002) defende a Declaração dos Direitos do Homem de 1789 como a 

primeira manifestação universal formal dos direitos fundamentais.387 A Revolução Francesa 

foi em realidade visionaria quanto às declarações a que se propôs e formulou, até hoje se 

apresenta atual, seu lema, conforme registra o autor citado, profetizou “até mesmo a 

seqüência histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e 

fraternidade.”388 Seu resultado prático, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

aprovada pela Assembléia Nacional, em 26 de agosto de 1789, distingui-se, segundo Bobbio 

(2002) sensivelmente, da Declaração estadunidense por ser ainda mais individualista, no 

sentido de preocupar-se ainda mais com o homem considerado singularmente, invertendo, de 

forma total, a relação tradicional entre governo e homem de modo a não ser mais concebida 

como um acerto em que o soberano realizava algumas concessões aos súditos, como atos 

unilaterais, característica que marcou as Constituições anteriores, ou seja, de serem frutos de 

conflitos entre o rei e os súditos, em que os cidadãos, ao final, tinham como resultado uma 

graciosa concessão do príncipe.389 Projetando-se para a nossa atualidade, os pressupostos da 

democratização do sistema internacional, assim como as declarações nacionais foram 

pressupostas para o nascimento das democracias modernas.390  

                                                 
384 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 29. 
385 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 29. 
386 Dicionário brasileiro de direito constitucional. Coordenação geral Dimitri Dimoulis. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 128. 
387 “A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, enquanto valores 
históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos como 
ideal da pessoa humana. A universalidade se manifestou pela vez primeira, qual descoberta do racionalismo 
francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do Homem de 1789.” Cf. BONAVIDES, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12º ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 516. 
388 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12º ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 516. 
389 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 
101. 
390

 Dos três primeiro artigos da Declaração se reconhece o núcleo doutrinário desta fase: “Por conseqüência, a 
ASSEMBLÉIA NACIONAL reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes 
direitos do Homem e do Cidadão: Artigo 1º − Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 
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É com a segunda fase histórica dos direitos fundamentais que temos o surgimento dos 

direitos de segunda geração, os denominados direitos sociais, culturais e econômicos, como 

também os direitos de coletividade, inseridos no constitucionalismo do Welfare State, do 

Estado Social e da social-democracia que marcaram o pós-segunda guerra mundial, 

notadamente as Constituições de Weimar e do México. Nessa fase, para o que nos interessa, é 

de se registrar que esses direitos fundamentais de segunda geração, nascem e necessitam do 

amparo do princípio da igualdade que, na fase anterior, possuía apenas uma dimensão 

universal formal. Agora temos marcado na história o início do desenvolvimento do princípio 

da igualdade em seu sentido positivo, em sua dimensão material.391 É ainda na Declaração 

francesa de 1789 que temos o reconhecimento da igualdade fiscal em seu Artigo 13: “Para a 

manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma 

contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com as suas 

possibilidades.”392, e passamos, então, a ver a justificativa da tributação por critérios de 

igualdade, vale dizer, tributação justa é aquela em que o Estado garante igualdade de 

resultados e não somente aplicação universal e uniforme da lei.  

Nessa fase histórica é sentida a importância da economia e a relação que exerce quanto 

aos direitos sociais, passando o Estado a se preocupar em ordenar e direcionar o aspecto 

econômico da sociedade, prevendo, nas Constituições, a ordem econômica ou a Constituição 

Econômica. Moreira (1979) define como a parte da Constituição que disciplina o modo de ser 

da economia de determinado Estado.393 A social democracia, como modelo do pós-guerra, 

impõe o momento para o surgimento de novos direitos fundamentais, que determinam a 

mudança de postura do Estado e das constituições, funcionando como paradigmas 

                                                                                                                                                         
sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 2º − O fim de toda a associação política é a conservação 
dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão. Artigo 3º − O princípio de toda a soberania reside essencialmente em a Nação. Nenhuma 
corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane expressamente.” Site consultado: 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/legislacao-pfdc/docs_declaracoes/declar_dir_homem_cidadao.pdf. Acessado em 
18/04/2009. 
391 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 518. 
392

Site consultado: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/legislacao-pfdc/docs_declaracoes/declar_dir_homem_cidadao.pdf. 
Acessado em 18/04/2009. 
 
393 “A Constituição Econômica é o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos 
definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e 
funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica; ou, de outro 
modo, aquelas normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado sistema e forma econômicos, que 
garantem e (ou) instauram, realizam uma determinada ordem econômica concreta.” Cf. MOREIRA, Vital. 
Economia e Constituição: para o conceito de Constituição Econômica. 2 ed. Coimbra: Coimbra, 1979, p. 41. 
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garantistas.394 Do ponto de vista histórico-cronológico a primeira experiência de 

constitucionalismo econômico veio com a Constituição mexicana de 1917, instaurando um 

padrão sociodemocrático no contexto conflituoso dos direitos sociais e da função social da 

propriedade, de modo a sobressairem os direitos dos trabalhadores. Outro marco dessa nova 

experiência constitucional dos direitos fundamentais, agora na Europa, dá-se através da 

Constituição de Weimar de 1919, tendo por objetivo a liberdade social por meio da 

transformação do Estado de Direito, em Social de Direito, com forte repercussão na seara 

econômica395, sendo que, no Brasil, tais influências foram introduzidas, pela primeira vez, na 

Constituição de 1934, que reservou parte para tratar do fenômeno econômico. É verdade que 

esse novo modelo constitucionalista sofreu com a crise de observância e execução, sendo 

seus valores e princípios taxados de programáticos e que, somente os direitos de liberdade, 

teriam aplicabilidade imediata, diferentemente dos direitos sociais que exigiam apenas uma 

aplicabilidade mediata. Novamente os direitos fundamentais passaram por uma crise, não de 

justificativa, mas de proteção, identificada no plano político, a depender de um ato de 

vontade. Nesse aspecto, nossa Constituição de 1988 é um dos primeiros exemplos de 

constituição concretizadora de direitos fundamentais de aplicabilidade imediata ao formular o 

preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais396, dispondo de vários 

instrumentos processuais397 de direitos fundamentais; apenas para citar alguns exemplos, o 

                                                 
394 “Es formal, ante todo, el concepto de ‘paradigma constitucional’ o ‘garantismo’. Como ya he adelantado, 
dicho paradigma equivale, en el plano teórico, al sistema de limites y vínculos sustanciales, cualesquiera que 
éstos sean, impuestos a la totalidad de los poderes públicos por normas de grado jerárquicamente superior a las 
producidas por su ejercicio. Es precisamente en su carácter formal, y por tanto en el reconocimiento del carácter 
<<contigente>> en el plano teórico-jurídico de sus contenidos, donde reside, a mi entender, la innegable y no 
opinable fuerza vinculante del paradigma constitucional; miestras la tesis de la conexión con la (esto es, con una) 
moral debilita su valor teórico, reduciendo el constitucioalismo a una ideología más o menos compartida que 
sublima como código moral  la constitución existente. Prueba de ello es que el garantismo constitucional, como 
se verá con más detenimiento en el capítulo 7, ha ido expandiéndose históricamente y aún puede seguir 
heciéndolo, a tenor de las concretas necesidades incorporadas en él como derechos fundamentales, avanzando en 
diversas direcciones: en la tutela tanto de los derechos sociales  como frente a los poderes públicos; en el plano 
internacional y en el estatal.” Cf. FERRAJOLI, Luige. Garantismo: debate sobre el derecho y la democracia. 
Traducción de Andréa Greppi. Madrid: Editorial Trotta S/A., 2006. p. 42.   
395

 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 14 - 15. 
396 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12º ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 518 - 519. 
397 Bonifácio  (2008) observa o reclame da sociedade por maior densificação e materialidade dos direitos 
fundamentais que não vinculam apenas o legislador, mas todos os órgãos dos poderes públicos quanto a sua 
observância e a definição das políticas públicas, argumentando que máxime diante da escassez de recursos, a 
reserva do possível deve prevalecer em atenção e proveito da efetivação das normas fundamentais, como 
resultado de uma eficácia mínima  ao cidadão. Como solução à concretização dos direitos fundamentais expõe: 
“A solução, como de resto, a proteção dos direitos fundamentais, é estabelecida pela própria Constituição, nas 
atribuições destinadas ao sistema de fiscalização de constitucionalidade, preventivo e repressivo, em qualquer 
grau de jurisdição. Afastam-se, destarte, condutas, divorciadas da interpretação concretizadora dos direitos 
fundamentais; ao contrário, busca-se a sua integração e efetivação. Nesse sentido os atos, comportamentos ou 
condutas contrárias à imediata aplicabilidade dos direitos fundamentais incorrem em inconstitucionalidade 
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nosso próprio sistema de fiscalização de constitucionalidade, dotado de alto teor de acesso 

democrático do cidadão por meio do sistema difuso; a previsão do mandado de injunção; a 

inconstitucionalidade por omissão; a ação de descumprimento de preceito fundamental e a 

figura do amicus curia como instrumento de maior democratização e controle social na 

solução de conflitos judiciais. Para novo avanço em relação ao constitucionalismo 

direcionado à proteção efetiva dos direitos fundamentais, como se disse, é essencial esgotar as 

vias de possibilidade que fornecem o princípio da igualdade que se transforma, tanto em 

sentido quanto em alcance nessa fase:  

A concepção de objetividade e de valores relativamente 
aos direitos fundamentais fez que o princípio da 
igualdade tanto quanto o da liberdade, tomasse também 
um sentido novo, deixando de ser mero direito 
individual que demanda tratamento igual e uniforme 
para assumir, conforme demonstra a doutrina e 
jurisprudência do constitucionalismo alemão, uma 
dimensão objetiva de garantia contra atos de arbítrio do 
Estado.

398   
A terceira e última fase da evolução da força normativa dos direitos fundamentais, 

sustenta Bobbio (1992), está acontecendo e tem seu marco inicial na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n.º 217 A (III) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Notabiliza-se a Declaração de 1948399 

por estabelecer uma nova dimensão de proteção dos direitos fundamentais, universal no 

sentido de supra-nacionalidade positiva, bastando, para compreender essa dimensão, a leitura 

da proclamação da Assembléia Geral:  

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e 
cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, 
por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, 
pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional 
e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a 
sua observância universais e efetivos, tanto entre os 
povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os 
povos dos territórios sob sua jurisdição.400  

                                                                                                                                                         
material e, a meu sentir, em se configurando o desvio de poder, poderão acarretar a imputação ao seu 
responsável do delito de improbidade administrativa.” Cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional 
internacional e a proteção dos direitos fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes; 8 ed. São Paulo: 
Método, 2008. p. 126 - 127.       
398 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 522. 
399

 Consulta realizada no site: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acessado 
em 18/04/2009. 
400 Consulta realizada no site: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acessado 
em 18/04/2009. 
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e, o Artigo XVIII ao prescrever que  “Toda pessoa tem direito a uma ordem social e 

internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser 

plenamente realizados.” Conforme registra Bobbio (1992),  

Com a Declaração de 1948, tem início uma terceira e 
última fase,  na qual a afirmação dos direitos é, ao 
mesmo tempo, universal e positiva: universal no sentido 
de que os destinatários dos princípios nela contidos não 
são mais apenas cidadãos deste ou daquele Estado, mas 
todos os homens; positivo no sentido de que põe em 
movimento um processo em cujo final os direitos do 
homem deverão ser não mais apenas proclamados ou 
apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente 
protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os 
tenha violado.

401  
É dizer, essa fase dos direitos fundamentais que vivenciamos busca resolver o problema 

político da não proteção dos direitos, de aqui por diante, a inoperância dos governos nacionais 

esbarrará em organismos internacionais de proteção dos direitos fundamentais.402 

Portanto, a densificação dos direitos fundamentais e especialmente do direito à 

igualdade, está em processo de contínua expansão e atualmente o direito fundamental à 

igualdade reclama ações afirmativas por parte do Estado, cabendo também ao Poder 

Judiciário, no controle de constitucionalidade da lei, reconhecer a dimensão material da 

igualdade, emprestando ao cidadão efetiva proteção a esta.  

 

4.2 EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Montesquieu em sua obra O espírito das leis prenunciava que “todo homem que tem 

poder é tentado a abusar dele; vai até onde encontra limites. Para que isso não ocorra é preciso 

que o poder freie o poder”.403 Sob essa justificativa lançou sua teoria da separação dos 

poderes ou da divisão funcional do poder, mas também Locke e antes dele Aristóteles, Platão, 

                                                 
401 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 30. 
402 Essa é a conclusão a que chegou Bonifácio (2008) ao analisar o sistema brasileiro e a Corte Interamericana 
dos Direitos Humanos: “Esgotadas as instâncias recursais legais, propõe-se que decisões prolatadas em 
desacordo com os direitos fundamentais sejam revistas, ainda que transitadas em julgado. O recurso deverá 
destinar-se ao Sistema de Monitoramento Regional, por meio da Comissão Interamericana dos Direitos 
Humanos e da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, cada uma a seu turno. De um lado, tem-se por 
tranqüilas, de um lado, a recepção da Convenção e a sua interiorização ao sistema brasileiro, por meio do 
Decreto 678/1992 e, de outro, o reconhecimento da Corte Interamericana de Justiça pelo Decreto Legislativo 
89/1998. Significa que a Convenção é norma constitucional de Direito Fundamental e que as decisões da Corte 
serão cumpridas pelos Estados-partes.” Cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional 
e a proteção dos direitos fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes; 8 ed. São Paulo: Método, 2008. p. 
323.       
403

MONTESQUIEU, Chalés Louis de Secondat, baron de la Brède et de. O Espírito das Leis. Trad. Fernando 
Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. Brasília: Unb, 1995. p. 120. 
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Heródoto, Xenofonte e Maquiavel404 tiveram como preocupação o equilíbrio político, a 

limitação do poder, a diminuição do poder absoluto. 

O surgimento das Constituições tem também como justificativa o problema da 

limitação do poder405, implicando a ideia de submissão de todos às suas previsões, posto que, 

na Constituição, residem os elementos da supremacia da vontade popular406, protetora dos 

direitos da minoria, frente aos excessos da maioria, o que se conhece por Estado Democrático 

de Direito.     

Nada obstante, surge a indagação: e quem garante a força normativa da Constituição?  

A problemática foi preocupação essencial na obra de Kelsen (2003) que admitia a 

Constituição posicionada no ápice de sua estrutura hierarquizada das normas, dando 

fundamento de validade às demais normas que lhe eram inferiores em que a sanção, para o 

descumprimento de seu sistema estático e o sistema dinâmico de introdução de normas no 

ordenamento jurídico, seria a decretação da anulação da lei.407 Assim a força normativa da 

Constituição carece de um controle, é dizer, sua normatividade deve ser garantia por uma 

jurisdição constitucional408 exercida por um órgão independente, extraindo-se desse 

pensamento uma de suas funções, qual seja, de limitação do poder do parlamento e fluidez no 

                                                 
404 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo no Estado contemporâneo e na 
Constituição de 1988. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 23-24. 
405 “É communis opinio da doutrina que a uma lei fundamental pertence determinar vinculativamene as 
competências dos órgãos de soberania e as formas e processos do exercício do poder. Desde as constituições 
liberais dos finais do século XVIII e princípios do século XIX, que os documentos constitucionais estabelecem a 
modelação da estrutura organizatória dos poderes públicos (partie organique, Plan other Frame of Government, 
Zuständigkeitsordnung, parte orgância da Constituição).” Também ainda registra o autor português: “É também 
uma função clássica associada ao princípio da divisão de poderes (separação e interdependência) como princípio 
informador da estrutura orgânica da constituição. Separando os órgãos e distribuindo as funções consegue-se, 
simultaneamente, uma racionalização do exercício das funções de soberania e o estabelecimento de limites 
recíprocos (cfr. Art. 113.o /1).” Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1995. p. 73. 
406 “A validade de uma constituição pressupõe a sua conformidade necessária e substancial com os interesses, 
aspirações e valores de um determinado povo em determinado momento histórico.” Cf. CANOTILHO,  José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 111. 
407 “Dado este estado de coisas, é difícil dizer até mesmo que a Constituição seja uma garantia: ela só é 
verdadeiramente quando a anulação dos atos inconstitucionais é possível.” Cf. KELSEN, Hans. Jurisdição 
Constitucional. Trad. de Alexandre Krug. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. p. 149. 
408 “Garantias da Constituição significa portanto garantias da regularidade das regras imediatamente 
subordinadas à Constituição, isto é, essencialmente, garantias da constitucionalidade das leis.” Cf. KELSEN, 
Hans. Jurisdição Constitucional. Trad. de Alexandre Krug. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. p. 126. 
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exercício do poder pelos órgãos do poder409, garantia essa, que já identificava não existir na 

monarquia constitucional que fez surgir na Europa a monarquia absoluta.410 

Se o constitucionalismo é decisivo à limitação do poder, é de se observar, também que 

o controle de constitucionalidade é fruto mesmo do processo evolutivo da interpretação 

constitucional, “o significado de Constituição depende do processo hermenêutico que 

desvendará o conteúdo do seu texto, a partir de novos paradigmas exsurgentes da prática dos 

tribunais encarregados da justiça constitucional”411, de modo a infirmar tal afirmação, 

imperioso é conhecer a evolução histórica da jurisdição constitucional, uma vez que tal 

conhecimento nos pode facilitar a compreensão da legitimidade desse tipo de controle do 

poder. Também, aqui, cuidará-se da evolução histórica da jurisdição constitucional brasileira 

e, portanto, é imperioso saber as origens da jurisdição constitucional, máxime face ao fato de 

nossa jurisdição sofrer forte influência de dois grandes modelos, o judicial review e o 

austríaco.  

A noção de justiça constitucional, para Baracho (2005), tal qual conhecida atualmente, 

deu-se, inicialmente, através de Kelsen (2003) e Eisenmann a partir de 1928, muito embora, já 

em 1920, se tenha instalado o controle de constitucionalidade na Áustria com suporte teórico 

em Kelsen. Para Kelsen a garantia da Constituição residiria na justiça constitucional412, já 

para Eisenmann, justiça constitucional distingue-se de jurisdição constitucional, em que pela 

primeira entende como “espécie de justiça ou meio de jurisdição pela qual se examina 

aspectos das leis constitucionais”413, e, a segunda, “é órgão pelo qual se exerce a primeira, 

                                                 
409 “E isso não apenas para impedir a concentração de poder excessivo nas mãos de um só órgão – concentração 
que seria perigosa para a democracia -, mas também para garantir a regularidade do funcionamento dos 
diferentes órgãos.” Cf. KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. Trad. de Alexandre Krug. São Paulo: 
Editora Martins Fontes, 2003. p. 152. 
410 “Na monarquia absoluta, a distinção entre o grau da Constituição e o grau das leis é, decerto, teoricamente 
possível, mas não desempenha na prática nenhum papel, já que a Constituição consiste unicamente no princípio 
de que toda expressão da vontade do monarca é uma norma jurídica obrigatória.” Cf. KELSEN, Hans. 
Jurisdição Constitucional. Trad. de Alexandre Krug. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. p. 127. 
411 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004. p. 14. 
412 “O órgão legislativo se considera na realidade um livre criador do direito, e não um órgão de aplicação do 
direito, vinculado pela Constituição, quando teoricamente ele o é sim, embora numa medida relativamente 
restrita. Portanto não é com o próprio Parlamento que podemos contar para efetuar sua subordinação à 
Constituição. É um órgão diferente dele, independente dele e, por conseguinte, também de qualquer outra 
autoridade estatal, que deve ser encarregado da anulação de seus atos inconstitucionais – isto é, uma jurisdição 
ou um tribunal constitucional.” Cf. KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. Trad. de Alexandre Krug. São 
Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. p. 150.  
413 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça Constitucional. In: Direito Constitucional 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.  p. 
454. 
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propiciando em seguida a compreensão do sentido jurídico de justiça constitucional”.414 

Baracho (2005) observa que o sentido jurídico da justiça constitucional consiste em um 

processo de garantia de controle de constitucionalidade das leis, é dizer, em técnicas dispostas 

a favor da justiça constitucional, de modo a assegurar “o respeito à competência do sistema de 

regras ou órgão supremo de ordem estatal”.415 Já Lima (2002) irá identificar no conceito de 

jurisdição constitucional, um sentido formal416 e material417 de jurisdição constitucional, em 

que pelo sentido formal, identificará a existência de um órgão que exercita a função de 

jurisdição, sem, contudo, observar a participação de outros órgãos jurisdicionais com iguais 

atribuições; no sentido material, é um procedimento judicial que afere e, portanto, controla o 

conteúdo das leis, se de acordo com o conteúdo da Constituição, fazendo esta prevalecer. 

Tavares (2003) observa também que essa sindicabilidade exige uma Constituição em sentido 

formal, dotada, portanto, de “conjunto normativo fundamental, que deve ser resguardado em 

sua primazia jurídica.”418    

Simon (1996) nos oferece um significado mais amplo para jurisdição constitucional 

como instrumento que permite a governabilidade do Estado uma vez que a Constituição 

fornece circunstâncias ou condições imprescindíveis à interpretação constitucional, destinadas 

a moderar e limitar o poder político de modo a garantir os direitos humanos, garantindo-se a 

dignidade da pessoa humana e o bom funcionamento dos poderes públicos: 

La Constitución quiere un Estado que no sea 
ingobernable y presupone – mencionándolas o sin 
hacerlo – circunstancias o condiciones que no pueden 
ser indeferentes para la interpretación constitucional. La 
Constitución y la Jurisdicción Constitucional responden 
sobre todo a la voluntad de moderar y limitar el poder y 

                                                 
414 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça Constitucional. In: Direito Constitucional 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 
454. 
415 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça Constitucional. Op.cit., p. 454. 
416 “Em sentido formal a jurisdição constitucional é definida a partir do órgão que a exerce – definição, esta, 
importante mas insuficiente, pois não encerra todos os atos de jurisdição constitucional, haja vista que tende a 
restringir o atuar a um único órgão, além de que tudo quanto deste provenha seja encarado sob esta epígrafe, sem 
levar em conta a participação neste setor de outros órgãos jurisdicionais, os quais também, historicamente, 
possuem esta atribuição, embora em menor escala.” Cf. MARQUES DE LIMA,  Francisco Gérson. 
Fundamentos Constitucionais do Processo (sob a perspectiva de eficácia dos direitos e garantias 
fundamentais). São Paulo: Malheiros, 2002. p. 15 - 16. 
417 “Em sentido material a jurisdição constitucional pode ser compreendida `a partir do procedimento judiciário 
(ou arbitral), o qual conduz ao controle da constitucionalidade, objetivando garantir diretamente a observância da 
Constituição´. Este entendimento apresenta melhor definição e confere alcance mais preciso à expressão, eis que, 
numa perspectiva moderna, a jurisdição constitucional não trata apenas de decidir questões constitucionais, 
senão de garantir a observância da Constituição, diretamente, sendo este o objeto principal da querela a ser 
dirimida.” Cf. MARQUES DE LIMA,  Francisco Gérson. Fundamentos Constitucionais do Processo (sob a 
perspectiva de eficácia dos direitos e garantias fundamentais). São Paulo: Malheiros, 2002. p. 16. 
418 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. ver. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 
217. 
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garantizar los derechos humanos como base de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia em el 
mundo. La Ley Fundamental por su parte se orienta 
esencialmente a la dignidad intangible del hombre y de 
propósito hace más laborioso el funcionamento fluido 
de los poderes públicos.

419      
A jurisdição constitucional assim tem por propósito garantir a força normativa da 

Constituição420, posto que nela estão presentes os elementos da soberania popular exercida 

por um dado povo que legitima a atuação do Estado421, donde se conclui estar-se diante de 

uma democracia. A grosso modo o propósito da jurisdição constitucional é assegurar os 

valores, frutos da soberania popular inseridos na Constituição, garantindo assim a 

democracia.422 A doutrina se debruça em tentar reconhecer as funções ou competências 

atribuídas à jurisdição constitucional. Simon (1996), analisando a constituição alemã, 

identifica como competência da jurisdição constitucional, a apreciação de conflitos entre 

organismos do Estado e as relações entre Federação e os entes federativos (lander); apreciar 

os recursos de amparo à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos; exercer o controle 

                                                 
419 SIMON, Helmut. La Jurisdicción Constitucional, In: Manual de Derecho Constitucional (Benda, Maihofer, 
Vogel, Hesse, Hiede), Instituto Vasco de Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, Edições Jurídicas y 
Sociales, S.A. 1996. p. 848. 
420 Hesse (1991) critica a posição de Lassale (1993) que sujeita a Constituição a fatores reais do poder, na visão 
hesseniana há também a Constituição jurídica que “contém, ainda que de forma limitada, uma força própria, 
motivadora e ordenadora da vida do Estado”; a Constituição, portanto, apresenta uma força normativa ao lado do 
poder determinante das relações fáticas, fundamentadas por três fatores retratados por Hesse, quais sejam, que a 
Constituição e a realidade fática (político-social) condicionam-se entre si, havendo uma necessária interação 
entre o ser e o dever ser, realidade e norma, posto que “eventual ênfase numa ou noutra direção leva quase 
inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de qualquer elemento da realidade ou de uma realidade 
esvaziada de qualquer elemento normativo”, justamente porque “a norma constitucional não tem existência 
autônoma em face da realidade”, depende ela da sua vigência, da sua eficácia, da verificação da sua realização, 
da sua concretização, no processo histórico, levando em consideração as condições naturais, técnicas, 
econômicas e sociais; a Constituição é ser e dever ser e influencia na realidade fática. HESSE, Korand. A força 
normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Safe, 1991. p.1. 
421 “As democracias constitucionais vivem, entretanto, sob o influxo de uma tensão permanente e visceral, 
gerada pela lógica de suas próprias regras básicas de funcionamento. É que assim como o ideal democrático se 
funda na noção de soberania popular, fonte última do poder político, a idéia essencial que permeia o 
constitucionalismo é a delimitação do poder.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional 
Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 2.  
422 A jurisdição constitucional serve-se de instrumentos dados pelo direito constitucional, é dizer, garantias que 
se consubstanciam em instituições e técnicas de modo a concretizar os direitos fundamentais, limitando o poder 
absoluto: “[...] Nos dias atuais, não é suficiente declarar os direitos para assegurar a sua proteção, é necessária a 
intervenção do Estado e dos organismos internacionais que removam os obstáculos que dificultam sua 
realização, acrescentando-se às declarações um amplo sistema de técnicas e instituições que tutelam sua 
efetividade. Essas garantias são inerentes a todas as pessoas, umas gerais e outras mais específicas, que 
consistem em instrumentos jurídicos e institucionais encaminhados para proteger o cidadão frente a um sistema 
cada vez mais complexo. As garantias gerais compreendem as condições políticas que coincidem com os 
elementos do próprio estado de direito, como um império da lei, o pluralismo político e a divisão de poderes. O 
império da lei é tido como expressão da vontade popular, pelo que requer a existência de órgãos que 
institucionalmente caracterizados por sua independência, tem um poder que permite interpretar e aplicar 
imparcialmente as leis, controlar a atuação administrativa e oferecer aos cidadãos a tutela efetiva no exercício de 
seus direitos e interesses legítimos.” Cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça 
Constitucional. In: Direito Constitucional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo 
Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.p. 487. 
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abstrato e concreto de conteúdo das normas, se compatíveis com a Constituição; e, promover 

a defesa da ordem constitucional.423  

Analisando os poderes do Tribunal Constitucional espanhol, diante da Constituição de 

1978, Enterría (1994) observa ter o legislador constituinte espanhol adotado o modelo alemão 

com a introdução de algumas nuances importantes que contribuiram para uma maior 

amplitude em termos de competência do modelo espanhol.424 Assim, identifica quatro 

competências: em primeiro lugar, tratando como competência nuclear, a de controle de 

constitucionalidade das leis, derivado do modelo estadunidense judicial review425; como 

segunda competência, o recurso de amparo em que utilizam-se os cidadãos para garantir a 

observância de seus direitos fundamentais quando esgotadas as vias judiciais ordinárias426; 

como terceira competência, está a apreciação dos conflitos entre organismos 

constitucionais427, no que pertine à organização territorial do Estado e entre este e as 

comunidades autônomas ou estas entre si; e, a quarta competência, do controle de 

inconstitucionalidade de caráter vinculante quanto às decisões do Tribunal428, seja na aferição 

                                                 
423 SIMON, Helmut. La Jurisdicción Constitucional. In: Manual de Derecho Constitucional (Benda, Maihofer, 
Vogel, Hesse, Hiede), Instituto Vasco de Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, Edições Jurídicas y 
Sociales, S.A. 1996. p. 833-838. Nesse mesmo sentido ver ainda: VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição 
constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 55 - 
56.   
424 “La formula de Zweigert es rotunda: <<En conclusión, hay que decir que (los alemanes) tenemos la justicia 
constitucional más amplia que existe sobre la tierra>>. Pues bien, dos años después de esta afirmación, su tesis 
ya no podría ser sostenida, porque está claro que el modelo español excede em bastante el âmbito de 
competencias al Tribunal alemán.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La constitución como norma y el 
tribunal constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. p.135.  
425 “Están, em primer término, los recursos sobre la constitucionalidad de las leyes, tanto de las del Estado como 
de las leyes de las Comunidades Autônomas, según ya hemos notado [art. 153, a), de la Constituición], y esto 
bien a través del recurso directo, bien del inderecto o incidental, que em la Ley Orgânica se há llamado, con 
oportunidad discutible, <<cuestión de constitucionalidad>>. Es ésta la competencia nuclear del Tribunal, la que 
procede directamente de la invención básica americana de uma judicial review sobre las decisiones del 
legislativo.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. op. cit. p. 137. 
426 “En segundo término, el gran bloque de competencias del Tribunal Constitucional lo constituyen los recursos 
de amparo, esto es, recursos interpuestos por los particulares, tras haber agotado las vías judiciales ordinarias, 
para proteger sus derechos fundamentales (sólo los calificados a estos efectos según el artículo 53, 2 de la 
Constitución, esto es, los enunciados em los artículos 14 a 30).” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. op. cit. p. 
141. 
427 “El tecer bloque de competencias lo constituyen los conflitos constitucionales. 
Aquí están, por uma parte, los atañentes a la organición territorial del Estado, entre este y las Comunidades 
Autônomas o por éstas entre si. Por otra parte, los conflictos entre los principales órganos constitucionales del 
Estado. Previsiblemente va a ser en los primeros de estos conflictos donde el Tribunal Constitucional va a tener 
um campo de actuación más delicada, dada la indeterminación que el título VIII de la Constitución deja al 
modelo, hoy tan discutido, del Estado de Autonomias, que necesariamente el Tribunal Constitucional será 
llamado a precisar em sus aplicaciones concretas.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. op. cit. p. 149 - 150.   
428 “Y, finalmente, la cuarta y última de la competencias, es el controle prévio de inconstitucionalidad, tanto 
para la ratificación de ciertos Tratados, esto previsto em la Constitución (art. 95, 2), como para la aprobación de 
proyectos de Estatutos de Autonomía o de Leyes Orgánicas, esto último incorporado a las competencias del 
Tribunal Constitucional por su Ley Orgânica utilizando la cláusula abierta de competencia del artículo 161, 1, d) 
de la Constitución.” Cf. ENTERRÍA,  Eduardo Garcia de. op. cit. p. 153.   
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de tratados internacionais429, prevista no Art. 95.2 da Constituição da Espanha, seja no Art. 

161, quanto a outras disposições legislativas.430    

Viera (2008) observa também na doutrina estrangeira a classificação apresentada por 

Valdéz (1999) que identifica três funções, quais sejam: “(i) assegurar o caráter normativo da 

Constituição; (ii) garantir o respeito aos direitos fundamentais; e, (iii) solucionar conflitos 

entre órgãos do Estado e entes autônomos”.431 Tavares (2005) reconhece seis funções da 

jurisdição constitucional, quais sejam: a interpretativa que irá permitir identificar o sentido e 

alcance dos direitos e liberdades fundamentais, é dizer, da Constituição; uma outra dita 

estruturante de proteção da normatividade constitucional; uma terceira função, dita arbitral, é 

dizer, solucionar os conflitos entre poderes constituídos pela Constituição; uma quarta função, 

dita legislativa, de competência legislativa na solução de conflitos ou controle de 

constitucionalidade e na elaboração de regimentos internos do Tribunal; a quinta função que é 

governativa, em que o Tribunal exerce uma atuação em compasso com o curso político da 

sociedade, auxiliando na condução da “coisa pública”; e, a sexta função, comunitarista, ou 

seja, a Justiça Constitucional dirigida à defesa do Direito da Comunidade em face do Direito 

do Estado, é dizer, a Justiça Constitucional é chamada a defender o interesse público e não o 

interesse estatal.432   

É de concluir-se pela não uniformidade quanto à determinação das funções da 

jurisdição constitucional, permitindo-se ainda identificar funções básicas, quais sejam:  de 

                                                 
429  “Artículo 96. 
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para 
su aprobación en el artículo 94.” Consulta obtida através do endereço eletrônico: 
http://constitucion.rediris.es/legis/1978/ce1978-1.html#t3c3. Acessado em 09/07/2008. 
430

  “Artículo 161.  
1 . El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:  
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración 
de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a 
ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. 
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2 de esta 
Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre si. 
d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por 
los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o 
resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco 
meses”. Obtido através do endereço eletrônico: http://constitucion.rediris.es/legis/1978/ce1978-1.html#t3c3. 
Acessado em 09/07/2008. 
431 VIERA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de suas legitimidade 
democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 55. 
432 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. p. 221 - 
359.  
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defesa estrutural da Constituição e de proteção dos direitos fundamentais do cidadão contra 

atuações do Poder Legislativo, Executivo e do Judiciário, sendo certo que a precisão quanto à 

delimitação de tais funções e competências, depende da analise das peculiaridades jurídicas de 

cada Estado.  

A doutrina, conforme pode se observar em Capelletti (1999) 433, identifica dois 

modelos básicos de justiça constitucional, é dizer, o sistema americano e o sistema europeu.434 

Diferentemente do modelo europeu, o estadunidense prevê o controle de constitucionalidade 

atribuído aos juízes ordinários, é o denominado sistema do judicial review, o qual Baracho 

(2005) observa ter surgido em razão da influência judiciária britânica, tendo como 

antecedentes os excessos parlamentares de Londres e a posição das colônias americanas 

empenhadas em atribuir efetividade à Constituição estadunidense por meio do controle de 

constitucionalidade.435 

Hamilton (1959) ao examinar a Constituição Americana, na obra “O Federalista”, 

ressalta a utilidade e necessidade do Poder Judiciário436, cabendo a este preservar as 

limitações ao poder, expressas na Constituição437, em que a independência dos magistrados 

                                                 
433 “O sistema `difuso´ foi também chamado, por alguns, sistema ou tipo `americano´ de controle, dado que não 
é de todo inexato – como mostrei no cap. II – julgar que este sistema tenha sido posto em prática, pela primeira 
vez, nos Estados Unidos da América, de cujo ordenamento jurídico ele ainda agora constitui, como escreveu um 
constitucionalista daquele País, `the most unique and the most characteristic institution.” Cf. CAPELLETTI, 
Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Tradução de Aroldo Plínio 
Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 87 - 68. 
434 Vale o registro de Clève (2000) que classifica os sistemas de controle de constitucionalidade em quatro tipos: 
1) o modelo inglês onde não se evidencia uma verdadeira fiscalização de constitucionalidade, valendo a técnica 
do stare decisis, com a supremacia do Parlamento em relação à Constituição; 2) o modelo francês, caracterizado 
pelo controle preventivo, a prior,i exercido por um órgão político; 3) o modelo do judicial review estadunidense 
exercido, a posterior,i e de forma difusa e concreta; e, 4) o modelo concentrado europeu continental surgido a 
partir do modelo austríaco, cabendo aos juízes e tribunais reconhecer a incompatibilidade constitucional da lei. 
Contudo, cabe à Corte Constitucional o exercício efetivo da Jurisdição Constitucional. CLÈVE, Clèmerson 
Merlin. Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Editora Revista dos Tribunais, 
2000. p. 58. 
435  “A existência do Comitê Judiciário do Conselho Privado, na Inglaterra, é uma forma de controle de 
constitucionalidade que foi difundida nas Colônias Americanas, através da prática do Comitê Judiciário do 
Conselho Privado (Privy Council), emanação do Conselho do Rei que podia invalidar as leis das Assembléias 
Coloniais contrárias ao direito da mãe pátria. Este mecanismo pré-figura uma espécie de controle jurisdicional de 
conformidade com a legislação que destaca as relações com a norma reputada superior.” Cf. BARACHO, José 
Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça Constitucional. In: Direito Constitucional Contemporâneo: 
estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 456. 
436 “É o melhor instrumento que pode ser visado por qualquer govêrno para ser assegurada a administração 
serena, reta e imparcial das leis.” Cf. HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista: 
um comentário à Constituição americana. Trad. por Reggy Zacconi de Moraes. Rio de Janeiro: Editora Nacional 
de Direito, 1959. p. 312. 
437  “As limitações desta índole só podem ser mantidas na prática através dos tribunais de justiça, cujo dever tem 
de ser o declarar nulos todos os atos contrários ao sentido evidente da Constituição. Sem isto, todas as reservas 
que sejam feitas com respeito a determinados direitos ou privilégios serão letras mortas.” Cf. HAMILTON, 
Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista: um comentário à Constituição americana. Trad. por 
Reggy Zacconi de Moraes. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1959. p. 313. 
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sob o aspecto da nomeação e duração no cargo é particularmente essencial em uma 

Constituição438, posto caber a estes, o controle dos atos emanados pelas autoridades 

legislativas delegadas, tornando nulos, aqueles contrários à Constituição: 

Não há proposição que se apóie sôbre princípios mais 
claros que a que afiram que todo ato de uma autoridade 
delegada, contrário aos termos do mandato segundo ao 
qual se exerce, é nulo. Portanto, nenhum ato legislativo 
contrário à Constituição pode ser válido. Negar isto 
equivaleria a afirmar que o mandatário é superior ao 
mandante, que o servidor é mais que o seu amo, que os 
representantes do povo são superiores ao próprio povo e 
que os homens que trabalham em virtude de 
determinados poderes podem fazer não só o que êstes 
não permitem, como, inclusive, o que proíbem.

439   
É do judicial review que costumeiramente extrai-se o primeiro caso de controle de 

constitucionalidade, o julgamento conhecido como Marbury versus Madison440 em 1803, 

anterior à promulgação da Constituição Norte-americana, caso este precursor da democracia 

constitucional.441 

Nada obstante, o precedente deste julgamento é obtido de julgado inglês anterior 

proferido pelo juiz Edward Coke, no início do século XVII, no ano de 1610, aplicando a 

noção de “lei superior”, caso este que ficou conhecido como Bonham’s Case, em que 

reconhece a invalidade da lei que prevê sanção em desacordo com o direito do common law, 

lei fundamental do reino. Binenbojm (2004) irá tratar tal julgamento como a matriz histórica 

da jurisdição constitucional em que a tradição inglesa admitia a lei não como ato de vontade, 

mas sim como mero ato declaratório do direito consuetudinário e nesse sentido, o Juiz Coke 

desenvolveu o raciocínio de legitimar os juízes da função de garante da supremacia do 

common law. Cappelletti (1999) observa que a doutrina do Juiz Coke entendia a supremacia 

da Constituição como instrumento de luta contra o absolutismo monárquico e a supremacia do 

                                                 
438 HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista: um comentário à Constituição 
americana. Trad. por Reggy Zacconi de Moraes. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1959. p. 313. 
439 HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista: um comentário à Constituição 
americana. Trad. por Reggy Zacconi de Moraes. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1959.p. 314. 
440 Analisando o julgamento paradigmático observa-se a função de guardiã da Constituição atribuída a Suprema 
Corte e afirma-se a supremacia constitucional frente a maioria parlamentar: “Si los Tribunales han de guardar la 
Constitución, y ésta es superior a cualquier ley ordinaria del Legislativo, la Constitución, y no tal ley ordinária, 
debe ser la norma que decida el caso para el que ambas sean aplicables.” Extraído do julgamento obtido no 
endereço eletrônico: http://constitucion.rediris.es/principal/constituciones-marburyvmadison.htm. Acessado em 
16/07/2003. 
441 “Parece paradoxal que na Inglaterra, ou ainda hoje, a democracia majoritária e a soberania do parlamento 
tenham propiciado a vinda de uma verdadeira democracia constitucional que deu origem a primeira idéia 
moderna de controle de constitucionalidade.” Cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça 
Constitucional. In: Direito Constitucional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo 
Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 455. 
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Parlamento.442 Antes do Juiz Coke, registra Binenbojm (2004) com base na obra de Sieyès 

(1988), por sua vez, sintonizada nas obras de Locke e Rousseau. O primeiro de tendência 

naturalista, admitia a existência de direitos inatos dos cidadãos independente do 

reconhecimento estatal, legitimadores do exercício do Poder do Estado que não poderiam ser 

vulnerados nem mesmo pela vontade da maioria, tida como expressão maior de 

democracia.443    

Cappelletti (1999)444 e também Baracho (2005) registram que na Inglaterra a doutrina 

do juiz Coke que submete a vontade do parlamento ao controle do judiciário é esquecida, 

enquanto que nos Estados Unidos de 1761, tal doutrina é expressamente observada pelos 

teóricos revolucionários e incorporada à Constituição, máxime a partir da adoção de 

Constituições rígidas pelas treze colônias e muito embora na Constituição de 1787 não se 

tenha consagrado expressamente um sistema de controle de constitucionalidade. Teóricos 

como Madison (1959) pretenderam conferir ao Poder Judiciário essa função de veto às 

legislações inconstitucionais, o que não restou acolhido, muito embora o texto constitucional 

previsse a existência de uma Corte Suprema e de fato a jurisprudência dessa Corte, já em 

1803, exerceu função e controle da atividade do legislativo no caso Marbury versus 

Madison.445 

                                                 
442 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 
Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. p.60. 
443 “Deve-se ainda a Sieyès a formulação da idéia – já antes concebida por Edward Coke e que ganharia corpo 
nos Estados Unidos – da jurisdição constitucional como instituição política essencial à garantia da supremacia da 
Constituição. Em célebre pronunciamento na Convenção Nacional de 18 do Termidor do ano III da República, o 
autor sustenta que a obediência à Constituição não poderia ficar na dependência da `boa vontade´ do Poder 
Legislativo, propugnando pela instituição de um Tribunal Constitucional encarregado de excluir do ordenamento 
jurídico as leis inconstitucionais. A este tribunal caberia conter os excessos cometidos por maiorias legislativas 
irresponsáveis, cuja vontade não poderia sobrepor à vontade superior do povo expressa na Constituição.” Cf. 
BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 24.  
444 “Esta doutrina, porém, foi abandonada na Inglaterra com a revolução de 1688, a partir da qual foi, então, 
proclamada a doutrina contrária, ainda hoje válida naquele País da supremacia do Parlamento. Mas da doutrina 
de Coke ficaram os frutos, pelo menos na América, e pretendo, obviamente, aludir àqueles frutos que se chamam 
hoje judicial review e supremacia do poder judiciário, `supremacy of the judiciary`.” Cf. CAPELLETTI, Mauro. 
O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Tradução de Aroldo Plínio 
Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 60. 
445  Nesse sentido registra Gustavo Binenbojm: “Assim, embora o texto constitucional norte-americano não 
contemplasse expressamente o controle judicial da constitucionalidade das leis, pode-se afirmar que, de certa 
forma, já prenunciava. Por isso, o célebre aresto de Jonh Marshall, proferido pela Suprema Corte no caso 
William Marbury v. James Madison, em 1803, que entraria para a história como o marco primeiro da jurisdição 
constitucional, não foi um gesto de improvisação, mas o resultado de um longo amadurecimento doutrinário e 
jurisprudencial. A partir dele, entretanto, o controle judicial da constitucionalidade das leis se incorporou 
definitivamente à experiência constitucional dos Estados Unidos.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova 
Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de 
janeiro: Renovar, 2004. p. 29. É oportuno registrar que a doutrina, de forma uníssona, identifica esse caso como 
sendo o ponto de partida do exercício da Jurisdição Constitucional. 
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Vale a pena o registro de Wolfe (1991) ao identificar elementos de controle judicial de 

constitucionalidade em dois casos acontecidos nos Estados Unidos da América antes mesmo 

do caso Marbury versus Madison, o primeiro em 1790, Hayburn’s Case, o segundo tratando 

de matéria tributária em 1795, Hylton versus United States: 

En cierto sentido, puede decirse con exactitud que el 
control judicial por jueces federales se ejercitó por 
primera vez em los años 1790. Varios presidentes de 
tribunales de circuito se negaron a poner en vigor una 
ley del Congreso que imponía obligaciones no judiciales 
sobre ellos em Hayburn’s Case. El próprio Tribunal 
Supremo explícitamente llevó a cabo el control sobre 
uma ley del Congreso para determinar si era 
constitucional en el Carriage Tax Case (Hylton v. 
United States), en 1795, aunque mantuvo el 
impuesto.

446     
O emblemático caso Marbury versus Madison não chegou a ser decidido quanto ao 

mérito da questão, ou seja, se Marbury deveria ou não receber o título e ser empossado juiz do 

Condado de Washington a qual havia sido nomeado pelo governo anterior do Presidente 

Adams, derrotado por Jefferson; a Suprema Corte, forçada pelo momento histórico447, 

denegou a ordem ao conhecer de matéria preliminar de incompetência do Juízo, muito embora 

Marshall, também um dos beneficiados pelo Presidente Adams com sua nomeação a Chief 

Justice da Corte, tenha em seu voto, registrado o direito de Marbury à posse do cargo para o 

qual fora nomeado.448 - 449    

                                                 
446 WOLFE, Christopher. La Transformacion de la Interpretacion Constitucional. Traducción de María 
Gracia Rubio de Casas y Sonsoles Valcárcel. 1 ed. Madrid: Civitas, 1991. p. 115. 
447  Merece registro o comentário de Binenbojm (2004) ao analisar a pressão política porque passou a Suprema 
Corte naquele momento histórico: “Para compreender totalmente a decisão de Marshall, impõe-se registrar que, 
naquela ambiência política, chegou-se a alvitrar o impeachment dos juízes da Suprema Corte e propalar que a 
ordem, caso concedida, não seria cumprida pelo Executivo.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição 
Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: 
Renovar, 2004. p. 30.  
448  É o que se observa de trecho extraído da síntese anterior à decisão da Corte: “Una vez firmado el 
nombramiento, el deber subsiguiente del Secretario de Estado se estabelece por ley, y no puede dirigirse por la 
voluntad del Presidente. Se trata del deber de fijar el sello de los Estados Unidos em el nombramiento, y 
proceder a su registro.  
Esto no es um procedimiento que pueda alterarse y sustitirse por otro que el Ejecutivo considere más adecuado, 
sino que se trata de un procedimiento fijado de forma precisa por la ley, y así ha de observarse estrictamente. Es 
deber del Secretario de Estado actuar conforme a la ley, y en este sentido es un empleado de los Estados Unidos, 
obligado a obedecer las leyes. Actúa, en este respecto, como ha sido fijado con precisión por el Tribunal, bajo la 
autoridad de la ley, y no según las instrucciones del Presidente. Se trata de un acto ministerial que la ley impone 
a un empleado en particular y sobre un assunto particular. 
Si se considerase que la solemnidad de estampar el sello es necesaria no sólo para la validez del nombramiento, 
sino también para el perfeccionamento de la designación, con todo, cuando se fijase el sello la designación se 
habría efectuado y el nombramiento sería válido. La ley no impone ningún otro requisito; ningún otro acto há de 
verificarse por parte del Gobierno. Todo lo que el Ejecutivo puede hacer para investir a una persona a una con un 
cargo público ya se há realizado; y a menos que la designación se efectúe, el Ejecutivo no puede hacer otra 
cosa.” Decisão obtida no site: http://constitucion.rediris.es/principal/constituciones-marburyvmadison.htm. 
Acessado em 16/07/2003.       
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Tendo como referência a obra “Federalist Papers”, Baracho (2005) faz referência à 

doutrina de Hamilton (1959), que apresenta a primeira argumentação moderna para a 

justificação do controle de constitucionalidade, qual seja, a de reconhecer a Constituição 

como limite à atividade do Poder Legislativo, de modo a concluir que os juízes têm por 

função determinar o sentido da Constituição, assegurando sua supremacia sob pena de 

reconhecer inválida norma que lhe contrarie, reconhecendo na figura da Corte Suprema uma 

posição de superioridade frente aos poderes políticos, uma vez que dotada do princípio de 

uma reserva judiciária.450 Já Wolfe (1991) distingui na obra de Hamilton (1959), dois 

argumentos centrais que justificam o exercício da jurisdição constitucional, é dizer, identifica 

a natureza de intérprete das leis que é própria do poder judiciário, e a natureza da Constituição 

como lei fundamental, assim o juiz ao interpretar a lei o faz tendo como parâmetro a 

Constituição e sendo esta a expressão maior da soberania popular, submetem-se a ela os 

poderes políticos.451     

Em realidade Hamilton (1959) não defende uma posição de hierarquia superior do 

Poder Judiciário o que acabaria por desnaturar a ideia da tripartição de poderes, ao contrário, 

o Judiciário, como também o Executivo e o Legislativo estariam, enquanto poderes, 

submetidos à força normativa da Constituição, expressão maior do poder do povo, em que o 

                                                                                                                                                         
449 “Después de escuchar los argumentos del abogado de Marbury, Marshall escribió uma opinión del Tribunal 
que con frecuencia ha sido descrita como un golpe de genialidad política. Marshall planteó las preguntas en este 
orden: 
1. ¿Tiene Marbury derecho al nombramiento? 
2. ¿Puede hacerse cumplir este derecho legalmente (hay un recurso para su denegación)? 
3. ¿Es el recurso para la denegación de este derecho un auto de mandamus? 
4. ¿Puede emitirse el escrito por este Tribunal? 
Al tratar las preguntas em este orden, Marshall pudo escribir una opinión que trataba de los merecimentos de la 
cuestión constitucional (¿era completo el nombramiento, y por tanto fuera del control de Jefferson?), aunque 
finalmente determino que el Tribunal no tenía jurisdición em este caso. 
Em cuanto a los merecimientos, Marshall afirmo que el nombramiento estaba completo en el momento que se 
había puesto el sello a la comisión. La entrega no es un elemento esencial para que todo um proceso de 
nombramiento esté completo. Si una comisión completa nunca llega a una persona porque se pierde ele l correo, 
o si pierde o destruye el original en la oficina, eso no afecta al nombriamento. El nombriamento (ịy el salário!) 
empieza em la fecha de la comisión. Se alguien se niega a aceptar un nombramiento completo, se nombra a la 
persona siguiente en lugar de la primera. 
Marshall después sostuvo que si hay un derecho, también hay un recurso em derecho. Esto es lo que hace que un 
gobierno sea de derecho, no los hombres. No existiría base para una acción legal contra un funcionário del 
ejecutivo que realizase deberes <<políticos>> si la discrecionalidad en el uso del poder propiamente corresponde 
al ejecutivo. Pero este caso trataba de un poder que no es político – es simplemente asignado por ley al secretario 
de Estado – (lo que algunos han llamado un deber <<ministerial>>).” Cf. WOLFE, Christopher. La 
Transformacion de la Interpretacion Constitucional. Traducción de María Gracia Rubio de Casas y Sonsoles 
Valcárcel. 1 ed. Madrid: Civitas, 1991. p. 116 - 117. 
450 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça Constitucional. In: Direito Constitucional 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 
457. 
451 WOLFE, Christopher. La Transformacion de la Interpretacion Constitucional. Traducción de María 
Gracia Rubio de Casas y Sonsoles Valcárcel. 1 ed. Madrid: Civitas, 1991. p. 109 – 110. 
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poder judiciário nada mais faria senão interpretar o alcance dos preceitos constitucionais. 

Superior, portanto, é a vontade do povo.452 

Binenbojm (2004) extrai ainda do voto de Marshall as bases teóricas do modelo 

estadunidense de controle de constitucionalidade, em que verifica, em primeiro lugar, a 

posição de supremacia da Constituição, expressão maior da soberania popular limitadora dos 

Poderes do Estado; em segundo lugar, uma característica própria do judicial review, qual seja, 

o caráter difuso do sistema de controle em que qualquer tribunal ou juiz examina a 

compatibilidade constitucional do conteúdo legal; em terceiro lugar, como resultado desse 

exame de compatibilidade, a prolação, pelo órgão judicial de sentença declaratória tornando 

nula a lei contrária à Constituição, com efeito retroativo (ex tunc).453   

No modelo estadunidense, o judicial review, o exame de constitucionalidade se dá por 

meio do exercício de controle difuso a saber: qualquer juiz pode exercer o controle no caso 

concreto, ou seja, com base na apreciação de um litígio, por via de exceção, a posteriori, e, a 

prolação de decisão caracteriza-se por fazer coisa julgada dotada de autoridade relativa, 

vinculada às partes que participam do caso e ao fato jurídico controvertido, liga-se, portanto, à 

sistemática do stare decisis.454 A legitimação da jurisdição constitucional, conforme pode se 

observar, foi amadurecida com o tempo, fruto e reflexo da tradição judicial inglesa a partir do 

common law, recepcionada pelas Colônias Norte-americanas e utilizada para se rebelar da 

legislação do colonizador inglês.455 

                                                 
452 “Não é admissível supor que a Constituição tenha tido a intenção de facultar os representantes do povo para 
substituir sua vontade à de seus eleitores. É muito mais racional entender que os tribunais foram concebidos 
como um corpo intermediário entre o povo e a legislatura, com a finalidade, entre várias outras, de manter esta 
última dentro dos limites atribuídos à sua autoridade. A interpretação das leis é própria e peculiarmente da 
incumbência dos tribunais. Uma constituição é, de fato, uma lei fundamental e assim deve ser considerada pelos 
juízes. A êles pertence, portanto, determinar seu significado, assim como o de qualquer lei que provenha do 
corpo legislativo.  
(...) 
Esta conclusão não supõe de nenhum modo a superioridade do poder judicial sôbre o legislativo. Sòmente 
significa que o poder do povo é superior a ambos e que onde a vontade da legislatura, declarada em suas leis, se 
acha em oposição com a do povo, declarada na Constituição, os juízes deverão ser governados pela última de 
preferência às primeiras. Deverão regular suas decisões pelas normas fundamentais e não pelas que não o são.” 
Cf. HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista: um comentário à Constituição 
americana. Trad. por Reggy Zacconi de Moraes. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1959. p. 314. 
453 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 33 - 35.  
454 Capelletti (1999) ao tratar sobre o tema versa: “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.” Cf. CAPELLETTI, 
Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Tradução de Aroldo Plínio 
Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 81. 
455 É o que observa Simon (1996) ao justificar a ampliação das competências dos Tribunais estadunidenses e a 
partir de 1803 da Suprema Corte: “[...] La competencia no expresamente prevista de declarar inconstitucionales 
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O sistema de controle de constitucionalidade desenvolvido na Europa continental tem 

origem distinta do judicial review estadunidense, ligando-se historicamente ao modelo do 

civil law, de tradição romano-germânica e de natureza abstrata e concentrada, cujo conteúdo 

da decisão prolatada no controle seria constitutivo de efeitos prospectivos (ex nunc)456 e 

extensíveis a todos os casos atingidos pela lei inconstitucional, é dizer, com efeito erga 

omnes.457 Simon (1996) observa que o surgimento da ideia de jurisdição constitucional e do 

controle de constitucionalidade na Europa continental se dá após o fim da Segunda Guerra 

Mundial quando caem os regimes comunistas no Velho Continente.458-459  Atribui-se a Kelsen 

o surgimento teórico460 do controle de constitucionalidade na Europa continental. Segundo 

                                                                                                                                                         
las leyes se la atribuyó para sí y para los tribunales en general ya en 1803 la Supreme Court, explicándola ya 
entonces con el argumento de la mayor fuerza normativa de la Constitución. Las tradiciones del Derecho Natural 
en vigor y el combate contra las leyes coloniales del Parlamento inglês favorecieron tal avance.” Cf. SIMON, 
Helmut. La Jurisdicción Constitucional. In: Manual de Derecho Constitucional (Benda, Maihofer, Vogel, 
Hesse, Hiede), Instituto Vasco de Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, Edições Jurídicas y Sociales, 
S.A. 1996. p. 828.    
456 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 36 - 37. 
457  Observa Stamato (2003) que o efeito erga omnes é próprio do sistema common law de obrigatoriedade dos 
precedentes, nada obstante, foi absorvido pelo modelo abstrato e concentrado de controle de constitucionalidade 
uma vez que neste sistema, sendo declarada a inconstitucionalidade de uma norma, fica o juiz ordinário obrigado 
a seguir o posicionamento adotado pela Corte Constitucional, razão em que o efeito erga omnes torna-se 
necessário neste tipo de controle para afastar a aplicação da norma nula. FERNANDES, Bianca Stamato. Ação 
direta de inconstitucionalidade e seu efeito vinculante: uma análise dos limites objetivos e subjetivos da 
vinculação. In: Temas de constitucionalismo e democracia. José Ribas Vieira (org.). Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2003. p. 169 - 170.) Também nesse sentido observa Enterría (1994). ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. 
La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. p. 131. 
458  “Después de la Segunda Guerra Mundial la idea de una Jurisdicción Constitucional há granado, como en la 
República Federal, fuerza por doquier. Uma mirada a la Supreme Court y a los tribunales constitucionales de 
Itália, Áustria y Suiza hace notar la singularidad del Bundesverfasungsgericht, que es considerado como 
elemento afortunado del modelo alemán y que repetidamente há servido como referencia a seguir. Uma vez 
caídos los regímenes comunistas también en Europa Oriental se extiende la creación de tribunales 
constitucionales.” Cf. SIMON, Helmut. La Jurisdicción Constitucional, In: Manual de Derecho 
Constitucional (Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Hiede), Instituto Vasco de Administración Pública, Marcial 
Pons, Madrid, Edições Jurídicas y Sociales, S.A. 1996. p. 828.   
459 Para Binenbojm (2004) a discrepância entre os dois modelos tem explicação histórica: “Vale notar que o 
desenvolvimento de um sistema de jurisdição constitucional europeu diverso do norte-americano atendeu, 
simultaneamente, as razões de ordem sócio-política e prática. De um lado, não se deve olvidar que o 
constitucionalismo na Europa se desenvolveu em sociedades divididas, com ideologias conflitantes, enquanto o 
constitucionalismo norte-americano floresceu em ambiente social ideológico mais homogêneo. Seria natural, 
portanto, a tendência à concentração das decisões sobre matéria constitucional, por sua relevância política, em 
um único órgão, composto de membros nomeados pelas autoridades políticas legitimadas pelo voto popular.” Cf. 
BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 40. 
460 Nesse sentido observa Enterría (1994): “La recepción en Europa de la doctrina americana del control judicial 
de las Leyes va a ser, por tanto, muy tardia, concretamente en la primera posguerra de este siglo, en 1919-1920, 
y va a ser la obra personal, como antes advertí, de un jurista genial, Hans Kelsen.[...]” Cf. ENTERRÍA, Eduardo 
Garcia de. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. 
p. 130-131.  
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Stanziola (2008)461 reproduzindo a lição de Favoreu (2004), o modelo kelseniano duvidava do 

juiz ordinário quanto à capacidade de controlar o legislador, razão em que a proteção da 

Constituição carecia de um controle concentrado atribuído a um Tribunal destacado de forma 

a garantir a manutenção estrutural da pirâmide de normas, da hierarquização por ele 

defendida, e nesse ponto, a doutrina kelseniana inova462, ao defender a criação deste órgão 

especial463, um Tribunal Constitucional com competência para tratar de forma exclusiva da 

compatibilidade das leis com a Constituição.464 Nada obstante o que o controle concebido 

pelo modelo kelseniano circunscrever-se ao âmbito de validade da norma, em um processo 

alternativo de revogação da lei, em que o órgão de controle, o Tribunal Constitucional, só 

teria a função de retirar do sistema a lei anulada, funciona a Jurisdição Constitucional 

concentrada de forma negativa.465 Esse traço característico do controle de constitucionalidade 

                                                 
461 “Em síntese: os Juízes não souberam controlar e reprimir as arbitrariedades feitas pelo legislador, e, assim, 
não lhes caberia fiscalizar a aplicação da Constituição.” Cf. VIERA, Renato Stanziola. Jurisdição 
constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 74. 
462 É o que registra Enterría (1994): “[...]Estructuralmente el sistema kelseniano introduce un cambio básico, 
que es concretar la jurisdicción del control de constitucionalidad de las leyes en un solo Tribunal y no, como es 
el sistema americano genuino, en todos los Tribunais, si bien esta pluralidad de fuentes de decisión  sobre la 
constitucionalidad de las leyes se ordene sobre el princípio do stare decisis, que vincula todos los Tribunales a la 
jurisprudência de la Corte Suprema. La fórmula kelseniana consagra así lo que se há llamado un sistema de 
<<jurisdicción concentrada>> frente al sistema de <<jurisdicción difusa>>, próprio del constitucionalismo 
americano.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de.  La Constitución como Norma y el Tribunal 
Constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. p. 131.  
463 É essa observação que faz Nobre Júnior (2004) ao despertar atenção à discussão doutrinária que surgiu entre 
conferir o controle a um único Tribunal, tal qual a pretensão kelseniana, ou, a tribunais ordinários: “Sobre o 
tema, não se pode esquecer acesa querela doutrinária. De um lado, Hans Kelsen, ao defender que o respeito pela 
legislação das regras constitucionais somente poderia ser garantido caso a missão de verificar se uma lei é ou não 
constitucional fosse atribuída a um órgão diverso do Parlamento. Assim, criar-se-ia um tribunal especial para 
tanto, denominado tribunal constitucional, ou se conferiria tal controle aos tribunais ordinários, com 
especificidade àquele que se situasse no ápice dos órgãos judiciários.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. 
Direitos fundamentais e argüição de descumprimento de preceito fundamental. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2004. p. 68.  
464 “[...] Para Kelsen el Tribunal Constitucional no es propriamente un Tribunal, porque un Tribunal es un 
organo que aplica una norma previa a hechos concretos y el Tribunal Constitucional no enjuicia hechos 
concretos, sino que se limita a controlar la compatibilidad entre dos normas igualmente abstractas las dos: la 
Constituición e la ley. No es, pues, un Tribunal porque no enjuicia situaciones concretas, hechos específicos, 
sino que limita su función a resolver este problema de la Vereinbarkeit, de la compatibibilidad entre dos normas 
abstractas, eliminando la norma incompatible com la norma suprema, pero haciéndolo ex nunc, no ex tunc. Lo 
que quiere decir que el vicio de inconstitucionalidad de la Ley no es propiamente un vicio que genere una 
nulidad de pleno derecho de esta última, sino constitutivo de una simple anulabilidad, anulabilidad que hace de 
la sentencia del Tribunal Constitucional que la hace valer una sentencia constitutiva.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo 
Garcia de. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. 
p. 131. 
465 “O Controle de constitucionalidade, na visão kelseniana, não seria senão um processo especial para a 
revogação da lei, segundo requisito específicos previstos na Constituição, e alternativo ao processo usual, 
consistente na edição de outra lei por aplicação do princípio lex posterior derogat prior. No mesmo sentido, 
como o juízo acerca da compatibilidade da lei com a norma constitucional não envolve a solução de um caso 
concreto, parece claro a Kelsen que a fiscalização da constitucionalidade não é função própria do Poder 
Judiciário, “mas uma função constitucional autônoma que tendencialmente se pode caracterizar como função de 
legislação negativa. Assim, no sistema de controle concentrado, antes da decisão da Corte Constitucional, aos 
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abstrato e concentrado definido no modelo kelseniano também é observado por Enterría 

(1994) como reflexo da concepção da teória positivista em torno de sua metódica sobre a 

interpretação do direito a justificar o efeito ex nunc das decisões fruto do exercício da 

jurisdição constitucional, uma vez que Kelsen tinha por postulado a submissão dos juízes a 

todas as leis.466 

É então com a Constituição da Áustria de 1920 que a Europa continental vivencia sua 

primeira experiência de Jurisdição Constitucional, adotando o modelo concentrado de 

controle de constitucionalidade atribuindo tal função a uma Corte Constitucional, por meio de 

uma ação própria, atribuída a alguns órgãos legitimados pelo texto constitucional, 

preservando ao Tribunal o caráter abstrato do controle, é dizer, ausência de vinculação da 

apreciação jurídica ao caso concreto. Registra Nobre Júnior (2004) a opção da Espanha em 

criar, também em 1931, sua Corte Constitucional a qual teve suas atividades interrompidas, 

assim também como a corte austríaca, face ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial, vindo, 

tais Cortes, retomar em suas funções com o fim da guerra em 1945, momento em que passou-

se a observar o surgimento de textos constitucionais instituindo Tribunais para desempenhar o 

papel da Jurisdição Constitucional como sucedeu-se com: 

Leis Fundamentais da Itália (1947), Alemanha (1949), 
Portugal (1976) e Espanha (1978). Alguns países, como 
foi o caso da França, que preferiu manter tradição 
inaugural com o movimento de 1789, e os países do 
então bloco soviético, optaram por entregar a 
fiscalização da constitucionalidade a um órgão político, 
sem embargo quanto a estes, da instituição de cortes 
constitucionais ao depois da derrocada do comunismo. 
Prova disso está na previsão de Corte Constitucional 
pelas Constituições da Romênia de 1991 (arts. 160 a 
145), da Bulgária de 1991 (arts. 147 a 152), da 
Eslovênia de 1991 (arts. 160 a 167), da Eslováquia de 
1992 (arts. 124 a 140), da República Tcheca de 1992 
(arts. 83 a 89) e da Federação Russa de 1993 (art. 
125).

467 
Ainda quanto à expansão do controle de constitucionalidade no velho continente, 

registra de Nobre Júnior (2004) a identificar que, mesmo na França, cuja tradição civil law 

                                                                                                                                                         
juízes comuns falece competência para apreciar – ainda que incidentalmente (incidenter tantun) e com eficácia 
limitada ao caso concreto -  a validade da lei aplicável à espécie.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova 
Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de 
janeiro: Renovar, 2004. p. 37. 
466 “Este riesgo es el que el sistema kelseniano intenta evitar estabelecendo como postulado capital la sumisión 
de los jueces a todas las Leyes, sin perjuicio de que únicamente el Tribunal Constitucional pueda eliminar del 
sistema, siempre ex nunc, como hemos notado, las leyes supuestamente incompatibles com la Constitución.” Cf. 
ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: 
Editorial Civitas S.A., 1994. p. 132. 
467 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Direitos fundamentais e argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 69 - 70. 
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tornava a ideia de controle judicial infrutífera, ultimamente, a despeito de ser um sistema 

preventivo de controle, cada vez mais se tem reconhecido, no Conselho Constitucional, o 

caráter, mais sobresaído, de órgão judicial constitucional468. Mesmo na Inglaterra após o 

ingresso do Reino Unido em 1973 à Comunidade Européia, ou mesmo ainda antes, em 1966, 

por força do Art.25 da Convenção Européia de Direitos Humanos de 1951, o qual foi 

signatária, adotou remédio similar à queixa constitucional alemã de defesa dos direitos 

humanos, perante a Corte Européia de Direitos Humanos, chegando as decisões prolatadas 

pela Corte Européia a provocarem a mudança da sua legislação interna. Muitos outros 

instrumentos de controle de constitucionalidade surgiram no sistema inglês a partir de então, 

como verifica Nobre Júnior (2005), quanto ao Human Rights Act 1998 com a previsão do 

declaration of incompatibility e o judicial remedies.469          

Observa-se em Binenbojm (2004) registro quanto ao defict de legitimidade desse 

modelo inicial acolhido em solo europeu, dado o caráter restritivo e limitado das pessoas 

legitimadas, vale dizer, aptas juridicamente a questionarem a compatibilidade constitucional 

de determinada lei, fato que só foi corrigido com a reforma constitucional austríaca de 1929 

que ampliou o rol de legitimados, fazendo incluir os tribunais de segunda instância, por meio 

                                                 
468 “Até mesmo a França não fugiu à regra. É certo que a forte identificação dos juízes com o Ancien Regime 
fizeram que os franceses se mostrassem hostis à possibilidade daqueles controlarem a constitucionalidade das 
leis, criando a Constituição de 1958 (arts. 56 a 63) o Conselho Constitucional, cuja atuação, nesse campo, se faz 
de modo preventivo. No entanto, não menos correto é que, pelo modo de seu funcionamento como órgão de 
justiça constitucional do que político.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. A jurisdição constitucional e a 
Emenda Constitucional 45/04. Revista Ajuris. Ano XXXII, n. 98, junho/2005. p. 43 - 44.  
469 Nobre Júnior (2005) observa ter ocorrido flexibilização ou diminuição da ideia tradicional de supremacia do 
parlamento a partir da década de 1970 e, ao tratar do Human Rights Act 1998, identifica haver tido a aceitação da 
eficácia dos direitos e liberdades garantidos pela Convenção Européia dos Direitos Humanos, referindo-se 
especificamente sobre os dois institutos trazidos pela lei de direitos humanos nos seguintes termos: “O primeiro 
deles é a declaração de incompatibilidade (declaration of incompatibility), com base na qual, de acordo com 
Lafuente Balle, os juízes e tribunais estão obrigados a interpretar a legislação nacional de forma não 
incompatível com a Convenção e as decisões da Corte Européia de Direito Humanos. Desse modo, a House of 
Lords pode declarar uma lei parlamentar incompatível com a mencionada Convenção, de maneira que, muito 
dificilmente, tal órgão tornará a aplicar a norma impugnada, não obstante a incompatibilidade não afetar a 
validade desta. Considerando-se ainda o princípio do stare decisis, afirma o autor que “qualquer juiz ou tribunal 
britânico está vinculado por uma <<declaração de incompatibilidade>> ditada pela Hause of Lords. A 
conseqüência será que uma lei declarada incompatível, embora não sendo nula, deixará de ser aplicada pelos 
tribunais. 
O outro processo é o judicia remedies, a permitir a qualquer pessoa que creia estar sendo vítima de uma ato 
contrário a direito próprio, consagrado na Convenção Européia de Direitos Humanos, ou no Human Rights act, 
poderá  ajuizar medida contra o Poder Público, incluindo-se aqui o Judiciário, cabendo ao tribunal competente 
adotar a providência que considerar apropriada para garantia do direito violado.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson 
Pereira. A jurisdição constitucional e a Emenda Constitucional 45/04. Revista Ajuris. Ano XXXII, n. 98, 
junho/2005. p. 45-46.    
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do manejo, não de uma ação especial (ação direta), mas, pela via incidental, no curso de uma 

ação judicial ordinária, permitindo desta forma também o controle concentrado.470  

Enterría (1994) nos dá mais elementos a fim de entendermos as circunstâncias que 

levaram o aperfeiçoamento do modelo europeu continental de Jurisdição Constitucional 

inauguralmente adotado, quando identifica defict na interpretação jurisdicional européia 

minimizada com a evolução do constitucionalismo e a idéia de supremacia da Constituição, 

justificadora do controle judicial das leis por Tribunais Constitucionais. É possível observa 

nesse ambiente sóciopolítico europeu, do pós-guerra, descrito pelo autor espanhol como 

trágico, face às experiências nacionalsocialistas e seus desvios, a necessidade de ampliar o rol 

de legitimados ao acesso à jurisdição constitucional, tendência nitidamente democrática, 

devido ao abalo na crença dos países europeus quanto à concepção tradicional de Estado de 

Direito e da figura do legislador como garante da liberdade e dos direitos fundamentais, o que 

podemos relacionar com a descrença também no princípio majoritário, fazendo surgir a 

necessidade de aperfeiçoar o sistema de modo a controlar melhor a discricionariedade do 

legislador.471 De fato, Enterría (1994) irá concluir que na Europa, ambos os modelos, 

austríaco e kelseniano, são rechaçados, optando-se pelo modelo estadunidense, muito embora 

                                                 
470 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 38 - 39. Nesse sentido tamb~em se registra 
passagem de Enterría: “Todo este sistema pasa a la Constitución austríaca de 1920, perfeccionada en la reforma 
de 1929, y va a ser un modelo para todo el constitucionalismo de la primera posguerra (en el Tribunal de 
Garantías Constitucionales de nuestra Constitución de 1931 influye decisivamente, como há demonstrado Cruz 
Villalón).” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. 
Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. p. 133. 
471 “Se há vivido, sobre todo en los dos grandes países europeos que adoptam el sistema, Alemania e Itália, la 
trágica experiencia, la enorme experiencia de que el legislador pase a ser la mayor amenaza para la liberdad, 
frente a la concepción tradicional del Estado de Derecho, como garantía, como escudo de la liberdad, aparece 
aquí, con un legislador arbitrario dueño del poder de hacer leyes, como la posibilidad de introducir injusticias 
sistemáticas, de pervertir el ordenamiento jurídico, en la expresión de uma famosa interpretación del orden 
jurídico nacionalsocialista. Esta experiencia es la que fuerza a los constituyentes de los dos países a fijarse outra 
vez en la técnica de los Tribunales Constitucionales, para precaverse frente a uma actividaded legislativa 
arbitaria, una vez que se ha concentrado em el texto constitucional un cuadro de valores supremos y 
tendencialmente inalterables.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La Constitución como Norma y el 
Tribunal Constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. p. 133. Binenbojm (2004) observa nas lições de 
Cappelletti (1999) o aperfeiçoamento em relação ao sistema austríaco do sistema concentrado de controle nos 
modelos alemão e italiano: “Note-se, todavia, que aos juízes ordinários não se reconhecia qualquer acesso àquela 
Corte, estando eles jungidos à aplicação cega da lei, ainda quando pairasse sobre ela fundada suspeita de 
ilegitimidade constitucional. Tal sistema viria a ser corrigido nos sistemas italiano e alemão, onde, 
diferentemente da Áustria, todos os juízes, mesmo os inferiores, encontrando-se diante de uma lei que 
considerem contrária à Constituição, em vez de serem passivamente obrigados a aplicá-la, têm, ao contrário, o 
poder (e o dever) de submeter a questão da constitucionalidade à Corte Constitucional, a fim de seja decidida por 
esta, com eficácia vinculatória.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: 
legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 38. 
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estruturado pela formula do modelo concentrado, tendo por base a doutrina da supremacia 

normativa da Constituição.472  

Isso é o que se pode observar com a adoção, por exemplo, do recurso de amparo como 

uma das funções ou competências do Tribunal Constitucional na Alemanha, como registra 

Simon (1996)473, na própria Espanha, como registra Enterría (1994)474 ao empreender leitura 

do Art. 53 da Constituição espanhola de 1978.  

A jurisdição constitucional teve início, no Brasil, com a Constituição de 1891475 e a 

instauração do regime republicano sob a influência do direito estadunidense e a implantação 

do sistema difuso e incidental476 de controle de constitucionalidade sob a batuta de Rui 

Barbosa.477 A doutrina reconhece de outra forma o início da experiência do controle de 

                                                 
472 “Sin embargo, una y otra propuesta son rechazadas. No se acoge el modelo kelseniano del legislador 
positivo, sino el americano de jurisdicción, el Tribunal Constitucional como verdadera jurisdicción, aunque en la 
fórmula estrutural de la jurisdicción concentrada. La base para ello es la doctrina américa de la supremacía 
normativa de la Constitución.” Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La Constitución como Norma y el 
Tribunal Constitucional. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994. p. 134. 
473 “Medidas del ejecutivo, decisiones de los tribunales e incluso leyes del parlamento pueden ser sometidas 
mediante el recurso de amparo a um juicio de constitucionalidade por cualquiera, con el argumento de que han 
atentado contra ino de sus derechos fundamentales o contra un derecho asimilado a los mismos [art. 93.4.a) GG; 
§§ 90 ss. BVerfGG]; incluso la transgresión de normas de competencia o de princípios del Estado de Derecho 
pueden ser objeto de recurso como intervención em la liberdad general de acción.” Cf. SIMON, Helmut. La 
Jurisdicción Constitucional, In: Manual de Derecho Constitucional (Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Hiede), 
Instituto Vasco de Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, Edições Jurídicas y Sociales, S.A. 1996. p. 
834. 
474 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: 
Editorial Civitas S.A., 1994. p. 141. 
475 “O regime republicano inaugura uma nova concepção. A influência do direito norte-americano sobre 
personalidades marcantes, como a de Rui Barbosa, parece ter sido decisiva para a consolidação do modelo 
difuso, consagrado já na chamada Constituição Provisória de 1890 (art. 58, §1o, a e b).” Cf. MARTINS, Ives 
Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei no 9.868, de 10.11.1999. 
São Paulo: Saraiva, 2001. p. 21.  
476 “Tal sistema é usualmente denominado incidental ou difuso, como se esses adjetivos fossem sinônimos, o 
que não é correto. Com efeito, nem todo sistema de controle incidental atribui difusamente aos órgãos 
jurisdicionais competência para decidir o incidente de inconstitucionalidade. Em vários países, (...) os juízes têm 
o poder de apenas conhecer e suscitar o incidente, elevando-o à apreciação da Corte Constitucional; e a esta se 
reserva, em caráter concentrado, a competência para dirimir as questões de constitucionalidade (v. capítulo II, 
supra). Assim, o correto é dizer que com a Constituição republicana de 1891 foi introduzido no Brasil um 
sistema de controle judicial e difuso da constitucionalidade das leis.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova 
Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de 
janeiro: Renovar, 2004. p. 123 - 124.  
477 “Claramente configurada nos moldes da Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, 
principalmente no que tange à Jurisdição e seu exercício, nasceu, pois, o Supremo Tribunal Federal, fruto das 
idéias de Rui Barbosa.” Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua 
legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.103. Nesse mesmo sentido registra Binenbojm 
(2004): “A conhecida influência do direito norte-americano sobre os artífices da Constituição republicana, 
especialmente Rui Barbosa, foi decisiva para a introdução do controle judicial difuso da constitucionalidade 
entre nós.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade 
democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 122 - 123.     
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constitucionalidade pátria com a criação do Supremo Tribunal Federal478, por meio do 

Decreto no 848 em 1890, instrumento legal este incorporado pela  Constituição de 1891, 

reconhecendo-se ao Supremo a competência de corte constitucional479. É o que também se 

pode observar de Lessa (2003) ao analisar a Constituição de 1891, e emprender estudo 

comparado com o sistema de controle de constitucionalidade estadunidense que prevê, assim 

como no Brasil, o recurso extraordinário, recurso esse dirigido à Suprema Corte na hipótese 

de ofensa à direito constitucional: 

Antes de se promulgar a Constituição Federal, o decreto 
n. 948, de 11 de outubro de 1890, que organisou a 
justiça federal, já havia creado entre nós o recurso 
equivalente pela seguinte disposição do artigo 9o, II, § 
único, manifestamente muito similhante ao preceito 
reproduzido do judiciary act de 1789.

480  
Antes disso, no Brasil Imperial, existia o Poder Moderador481 do Imperador 

consagrado na Constituição de 1924, incumbido de solver conflitos entre Poderes, em que 

prevalecia a influência francesa de separação dos poderes e inglesa quanto à supremacia do 

Parlamento.482 Como se disse anteriormente o controle de constitucionalidade brasileiro, após 

breve período exercido pelo Poder Moderador, de natureza política, passa, definitivamente, 

por força da influência do ideário democrático estadunidense em torno da supremacia da 

Constituição, a ser um controle de constitucionalidade de competência do Poder Judiciário 

                                                 
478 “Para situar a Jurisdição Constitucional brasileira, que teve início efetivo tão somente com a criação do 
Supremo Tribunal Federal, aos 11 de outubro de 1890, com o Decreto no 848, é preciso analisar, dentre outras 
motivações, as que impediram que antes dessa data se iniciasse a atuação de órgão específico de defesa da 
Constituição e aplicação de suas normas aos casos concretos.” Cf. VIERA, Renato Stanziola. Jurisdição 
constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.99.  
479 “A Constituição de 1891 incorporou essas disposições, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal 
Constitucional para rever as sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, quando se questionasse a 
validade ou aplicação de tratados e de leis federais e a decisão do Tribunal fosse contra ela, ou quando se 
contestasse a validade de leis ou atos federais, em face da Constituição ou das leis federais, e a decisão do 
Tribunal considerasse válidos esses atos ou leis impugnadas (art. 59, §1o, a e b).” Cf. MARTINS, Ives Gandra da 
Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei no 9.868, de 10.11.1999. São Paulo: 
Saraiva, 2001. p. 21.  
480 LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Ed. fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2003. p. 102. 
481 Nesse sentido ver: BINENBOJM, Gustavo A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade 
democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 122. Registra ainda, no mesmo 
sentido, Stanziola (2008) alertando para o poder que tinha o Imperador de suspender magistrados: “Não havia 
mesmo necessidade ou sentido de se assegurar, de forma peremptória, independência e garantias jurídicas ao 
livre exercício do poder judiciário brasileiro à época, pois em ultimo termo, tudo se resolvia de acordo com o 
poder moderador, tido como a “chave de toda a organização política” do país. Tal poder era “delegado 
privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que 
incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes 
Políticos”(artigo 98, Constituição de 1824). E, no exercício desse poder moderador é que se fazia possível a 
suspensão de magistrados, como acima referido (artigo 101, inciso VII, Constituição de 1924).” Cf. VIEIRA, 
Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. p. 100.    
482 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. Legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 121 - 122. 
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com a Constituição de 1891. Adota-se o modelo difuso, incidental483 e concreto do judicial 

review of legislation.484 Nesse período o controle exercido pelos juízes e tribunais é apenas 

como legislador negativo, vale dizer, excluindo a norma incompatível constitucionalmente do 

sistema jurídico, segundo a concepção kelseniana de controle formal de validade da norma, 

espécie de técnica de revogação.485   

Registre-se em Lessa (2003) já uma concepção do Supremo Tribunal Federal como 

instância especial de controle de constitucionalidade486 bem como a utilização do recurso 

extraordinário como instrumento de maior expressão do modelo de controle de 

constitucionalidade do tipo difuso, característico do sistema judicial review estadunidense.487  

Já de início a jurisdição constitucional brasileira fica marcada pelo seu caráter eclético 

ou misto, é dizer, resultado da adoção de elementos do sistema estadunidense, influenciado 

                                                 
483 Vale aqui o registro de Gandra (2001) que o sistema difuso já era o adotado na Constituição Provisória 
quando da instalação do Supremo Tribunal Constitucional: “O Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, 
estabeleceu, no seu art. 3o, que, na guarda e aplicação da Constituição e das leis nacionais, a magistratura federal 
só intervirá em espécie e por provocação da parte. “Esse dispositivo (...) – afirma Agrícola Barbi – consagra o 
sistema de controle por via de exceção, ao determinar que a intervenção da magistratura só se fizesse em espécie 
e por provocação da parte”. Estabelecia-se, assim, o julgamento incidental da inconstitucionalidade, mediante 
provocação dos litigantes. E, tal qual prescrito na Constituição Provisória, o art. 9o, parágrafo único, a e b, do 
Decreto n. 848, de 1890, assentava o controle de constitucionalidade das leis estaduais ou federais.” Cf. 
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade. Comentários à Lei no 9.868, 
de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 21. 
484 Cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade. Comentários à Lei 
no 9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 23. À época conforme se vê da lição transcrita de Rui 
Barbosa, ainda se tinha a concepção de separar a atividade de interpretar com a atividade de criação do juiz, 
ainda nesta fase, interpretar era subsumir, é dizer, algo impossível de realizar na prática, máxime em se tratando 
de atividade jurisdicional de controle de constitucionalidade, onde a atividade de criação é indissociável face a 
amplitude e abrangência do conteúdo normativo dos princípios. Faz-se necessário o registro Alfredo de Oliveira 
Baracho em reconhecer no exercício do controle de constitucionalidade uma função reguladora da norma que 
deve ser exercido por meio da determinação do conteúdo da norma o que se faz pelo processo interpretativo. A 
interpretação é uma atividade reguladora do direito: “A interpretação é o processo intelectivo por meio do qual, 
partindo da forma lingüística contida no ato normativo, chega-se à determinação de seu conteúdo normativo e de 
seu significado. O ato normativo que se efetiva como expressão final da vontade do legislador, concretiza-se em 
disposições ou enunciados. A interpretação é o meio de expressão do conteúdo normativo da disposição, com 
grande repercussão na questão das fontes do direito, com explicações sobre o caráter essencialmente científico e 
não normativo da categoria das fontes do direito.” Cf. BARACHO, Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da 
Justiça Constitucional. In: Direito Constitucional Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo 
Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 461.  
485 “O Direito Constitucional brasileiro adota, desde a promulgação da Carta de 1891, a técnica de aferição 
incidental da constitucionalidade das leis pelos órgãos do Poder Judiciário. Em caso de incongruência entre a lei 
e a Constituição, reconhece-se a juízes e tribunais o poder não apenas de conhecer do incidente de 
inconstitucionalidade, mas também o de resolvê-lo; isto é, têm eles o poder de afastar a aplicação da lei reputada 
inconstitucional na solução dos litígios concretos submetidos à sua cognição.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A 
Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio 
de janeiro: Renovar, 2004. p. 123. 
486 “Julga em segunda instância, repetimos, às questões decididas em primeira instancia pelas justiças federaes; 
porque repellimos a opinião dos que pretendem converter o Supremo Tribunal Federal em terceira instancia 
ordinaria para todas as causas federaes, ou em terceira instancia arbitraria e inconstitucionalmente creada para 
certas causas federais unicamente.” Cf. LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Ed. fac-similar. Brasília: Senado 
Federal, 2003. p. 80. 
487 LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Ed. fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2003. p. 403-404. 
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por D. Pedro II e Rui Barbosa, e, o europeu continental concentrado. Isso ocorre face à nossa 

tradição jurídica romano-germânica conflitante com o sistema do stare decisis próprio do 

sistema common law, cujos precedentes vinculam a aplicação futura do direito pelos demais 

juízos. Pode-se notar em virtude e por força dessa tradição do civil law a necessidade de dotar 

nosso sistema de controle de constitucionalidade com instrumentos próprios do modelo 

concentrado, é dizer, atribuir efeito erga omnes as decisões provenientes da jurisdição 

constitucional como forma de diminuir a insegurança jurídica.488 É o que também Baracho 

(2005) identifica quando observa que o modelo americano exerceu forte influência tanto na 

Europa quanto na América Latina, embora registre tratar-se em vários casos de sistemas 

jurídicos de tradições distintas. Dada a dificuldade de adaptação do modelo norte-americano é 

que muitos países, como foi o caso brasileiro, combinaram com o modelo europeu criando 

modelo misto de controle de constitucionalidade489, muito embora Lessa (2003) identifique na 

Constituição de 1891 certa força nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, corolário do 

princípio do dever de conformidade com o fim de evitar divergências na aplicação da 

norma.490 

Surge assim a Constituição de 1934 trazendo como inovações a atribuição de efeito 

erga omnes por força de resolução do Senado quando norma legal tiver sido declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória de 

inconstitucionalidade.491 Vieira (2008) reconhece discussão quanto ao caráter político da 

                                                 
488 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 
democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 107 - 108. Tal situação também é lembrada por Binenbojm 
(2004): “A divergência de entendimento entre juízes e mesmo, por vezes, entre tribunais, associada à 
inexistência de um sistema de vinculação aos precedentes, como o stare decisis, no direito anglo-saxônico, 
sempre foi fonte geradora de incerteza e insegurança jurídicas. Por outro lado, o sistema não oferecia solução 
para o problema da multiplicidade de demandas idênticas, fundadas na mesma questão constitucional. De fato, 
como a lei continuava formalmente em vigor (on the books) mesmo após haver sido declarada inconstitucional, 
inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, não se evitava a proliferação de tantas ações quantos fossem os 
interessados naquela matéria.” Cf. BINEBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. 
Legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 124-125. 
Nesse mesmo sentido registra Fischer (2004). FISCHER, Octávio Campos. Os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade no direito tributário brasileiro. São Paulo: Renovar, 2004. p. 75. 
489 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Justiça Constitucional. In: Direito Constitucional 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.p. 460. 
490 “Manda a Constituição que as justiças dos Estados consultem a jurisprudencia dos tribunaes federaes, e virse-
versa que estes últimos tribunaes consultem a jurisprudência dos tribunaes locaes. O que, pois, ordena a 
Constituição, é que os tribunaes de cada uma das duas especies ou ordens constitucionaes de justiça examinem, 
estudem, pesquizem o modo de interpretar e applicar as leis da outra ordem de tribunaes, afim de bem se 
instruírem acerca do escopo dos preceitos legaes, evitando-se dessde modo inúteis e só prejudiciaes divergências 
no applicar as normas jurídicas. Mas, é óbivio que nenhuma  das duas ordens constitucionaes de justiça está 
adstrita a adoptar cegamente a jurisprudência errônea, infundada, injustificável, seguida pelos tribunaes da outra 
espécie.” Cf. LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Ed. fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2003. p. 426 - 427. 
491 “A Constituição de 1934 introduziu profundas e significativas alterações no nosso sistema de controle de 
constitucionalidade. A par de manter, no art. 76, III, b e c, as disposições contidas na Constituição de 1891, o 
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composição do Supremo Tribunal Federal, cuja nomeação é exclusiva do Poder Executivo 

desde sua origem, como também questionamentos quanto à atuação do executivo 

influênciando na legitimação do Supremo492, já que essa fase foi marcada pela diminuição de 

competências, aposentadoria compulsória de Ministros, redução de seu quadro de quinze 

ministros para onze.493 - 494  

A doutrina atual é pacífica em reconhecer, na Constituição de 1937, retrocesso no 

sistema de controle de constitucionalidade possibilitando, ao Presidente da República re-

introduzir, no sistema jurídico submetendo novamente ao Parlamento, norma declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, figurando como uma espécie de Emenda à 

Constituição. Retrocesso porque faz voltar, no Brasil, a supremacia do Parlamento em 

detrimento da supremacia da Constituição, é dizer, volta a prevalecer a premissa majoritária, a 

preponderância da vontade da maioria por meio da representação democrática em detrimento 

da soberania popular expressa na Constituição.495     

                                                                                                                                                         
constituinte determinou que a declaração de inconstitucionalidade somente poderia ser realizada pela maioria da 
totalidade de membros dos tribunais. Evitava-se a insegurança jurídica decorrente das contínuas flutuações de 
entendimento nos tribunais (art. 179). 
Por outro lado, a Constituição consagrava a competência do Senado Federal para “suspender a execução, no todo 
ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais 
pelo Pode Judiciário”, emprestando efeito erga omnes à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
(art.91, IV, e 96).” Cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: 
Comentários à Lei no 9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 23 - 24. Não destoa desta verificação 
Binenbojm (2004): “A Constituição de 1934 pretendeu criar um corretivo para o sistema de controle puramente 
difuso até então adotado, atribuindo, em seu art. 91, inciso IV, competência ao Senado Federal para suspender, 
no todo ou em parte, a execução de ato jurídico declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
Procurou-se, assim, dar efeito geral às decisões judiciais de inconstitucionalidade, corrigindo os inconvenientes 
acima apontados.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade 
democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 125. 
492 “De acordo com Emília Viotti da Costa, os anos que se seguiram a 1930 e alcançaram 1945 significaram “um 
dos mais difíceis períodos” da história do Supremo Tribunal Federal, “quando foi obrigado a assistir 
passivamente à demissão de Ministros, à alteração de seu funcionamento e à invasão de suas prerrogativas pelo 
Executivo”. Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua 
legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 110. 
493 “O número de Ministros do Supremo Tribunal Federal foi reduzido de quinze para onze, dividindo-se o 
Tribunal em duas turmas formadas por cinco Ministros (Dec. 3-2-1931). Ainda nesse período foi decretada a 
aposentadoria compulsória de seis Ministros (Dec. 19.711, de 18-2-1931).” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. 
Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 26. 
494 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 
democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 110. 
495 “A Carta de 1937 traduz um inequívoco retrocesso no sistema de controle de constitucionalidade. Embora 
não tenha introduzido qualquer modificação no modelo difuso de controle (art. 101, III, b e c), preservando-se, 
inclusive, a exigência de quorum especial para a declaração de inconstitucionalidade (art. 96), o constituinte 
rompeu com a tradição jurídica brasileira, consagrando, no art. 96, parágrafo único, princípio segundo o qual, no 
caso de ser declarada a inconstitucionalidade d uma lei que, a juízo, do Presidente da República, seja necessário 
ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia o Chefe do Executivo 
submetê-la novamente ao Parlamento. Confirmada a validade da lei por dois terços de votos em cada uma das 
Câmaras, tornava-se insubsistente a decisão do Tribunal. 
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Com a Constituição de 1946 a jurisdição constitucional brasileira vivencia seu 

primeiro contato com o controle abstrato de constitucionalidade496, prevendo o instituto da 

representação interventiva legitimando o Procurador-Geral da República a arguir a 

compatibilidade constitucional de atos normativos estaduais.497 Tal controle veio a ser 

ampliado de modo a incidir sobre normas federais com a introdução no sistema constitucional 

da Emenda Constitucional no 16, de 26 de novembro de 1965, nada obstante, registrar Gandra 

e Mendes (2001) que parte das inovações já tinham sido objeto de previsão pelo Ato 

Institucional no 2/65.498 Contudo, não passa desapercebido por Binenbojm (2004) a ausência 

de adaptação legal para a vigência simultânea de ambos sistemas de controle.499   

                                                                                                                                                         
Instituía-se, assim, uma peculiar modalidade de revisão constitucional, pois, como observado por Celso Bastos, a 
lei confirmada passa a ter, na verdade, a força de uma emenda à Constituição.” Cf. MARTINS, Ives Gandra da 
Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei no 9.868, de 10.11.1999. São Paulo: 
Saraiva, 2001. p. 27. Argutamenta observa Vieira (2008): “A previsão, que era inédita no nosso 
constitucionalismo, não passou de nova concentração de poderes no Executivo, para suspender os efeitos de 
decisões jurisprudenciais, especificamente na área da Jurisdição Constitucional.” Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. 
Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p. 124.  
496 Sobre a Constituição de 1946 comenta Vieira (2008): “Teria início nova fase da Jurisdição Constitucional 
brasileira, que viria inaugurar, no plano jurídico, o sistema abstrato e concentrado de controle de 
constitucionalidade de atos normativos.” Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e 
os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 127. 
497 “Após o eclipse autoritário do Estado Novo, sob cuja égide o Presidente Getúlio Vargas chegou a editar 
Decretos reafirmando a validade de textos de lei declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a 
Constituição de 1946 restaura a tradição do controle judicial no Direito brasileiro. A par da manutenção do 
sistema difuso e da competência do Senado Federal para suspender a execução de atos declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, institui-se a chamada representação interventiva, que permitia 
a argüição, pelo Procurador-Geral da República, da incompatibilidade de atos normativos estaduais com os 
chamados princípios sensíveis.” Cf. BINEMBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: 
legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 125 - 126.  No 
mesmo sentido Gandra e Mendes (2001) que registram ainda que a disciplina da representação interventiva já 
constava da Constituição de 1934. (MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de 
constitucionalidade: comentários à Lei no 9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 33 - 34.). Nada 
obstante, discordando dessa opinião registra Vieira (2008): “Restabeleceu-se a previsão da ação direta 
interventiva, como distinto procedimento daquele inaugurado em 1934. Agora, além de elastecimento dos 
chamados princípios constitucionais sensíveis, impugnava-se diretamente o ato motivador da intervenção, e não 
mais se analisava a constitucionalidade do decreto de intervenção, para após intervir.” Cf. VIEIRA, Renato 
Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 128 - 129)  
498 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade. Comentários à Lei no 

9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 40. Registra de forma conclusiva Binenbojm 2004): “[...] 
Com isso se instaurava uma lide abstrata, um processo objetivo, que não envolvia o interesse concreto de partes 
em litígio; assim, a questão constitucional deixava de ser uma questão prejudicial, como no controle incidental, 
para tornar-se a questão principal daquele processo. Caso a Corte entendesse pela procedência da representação, 
sua decisão produziria efeitos gerais, alcançando todas as situações que sofreriam a incidência da norma 
declarada inconstitucional.” Cf. BINENBOLM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: 
legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 127. 
499 “Vale notar que a novidade foi introduzida sem que se fizesse qualquer alteração ou adaptação no velho 
sistema de controle incidental e difuso, o que acabaria por gerar uma permanente tensão dialética entre os dois 
sistemas. Até mesmo suspensão da execução de lei ou ato normativo pelo Senado Federal, que só se justificava 
como fator corretivo de um sistema difuso puro, foi atavicamente mantida.”Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova 
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Na vigência da Constituição de 1946, bem como na vigência da Constituição 

posterior, de 1967/69, Mendes (2001) observa importantes pronunciamentos em sede de 

controle de constitucionalidade de normas no processo abstrato em que se reconheceu a 

existência do princípio da proporcionalidade como postulado constitucional; em matéria 

tributária, aferiu-se a constitucionalidade de lei em face do princípio da anterioridade 

tributária ou da irretroatividade tributária, mas ainda, afirma como significado do controle, 

nesse período, uma função supletiva e uma função corretiva do modelo incidental ou difuso, 

já que este trazia insegurança em face da ausência de uma tradição de obrigatoriedade do 

precedente (stare decisis).500   

Na Constituição de 1967/69 não se evidenciou maiores modificações do sistema de 

controle de constitucionalidade brasileira. Os dois sistemas, difuso incidental e concentrado 

abstrato mantiveram-se e coexistiram entre si. Nada obstante, Gandra e Mendes (2001) 

registram a ampliação do sistema concentrado de controle de constitucionalidade a partir do 

advento da Emenda n. 7/77, que introduziu caráter dúplice501 à representação de 

inconstitucionalidade, legitimando ao Procurador-Geral da República manejar o instrumento 

não só para aferir a inconstitucionalidade, mas também para infirmar a constitucionalidade de 

norma jurídica; o instrumento teve como finalidade o aspecto anti-democrático502, qual seja, 

de restringir o acesso do jurisdicionado aos órgãos de cúpula da jurisdição brasileira, visando 

a diminuição de processos e demandas.503  

                                                                                                                                                         
Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de 
janeiro: Renovar, 2004. p. 127. 
500 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 77. 
501 “Não se percebeu, igualmente, que, tal como concebida, a chamada representação de inconstitucionalidade 
tinha, em verdade, caráter dúplice ou natureza ambivalente, permitindo ao Procurador-Geral submeter a questão 
constitucional ao Supremo Tribunal quando estivesse convencido da inconstitucionalidade da norma ou, mesmo 
quando convencido da higidez da situação jurídica, surgissem controvérsias relevantes sobre sua legitimidade.” 
Cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei no 

9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p.53. 
502 Reforça tal conclusão os registros de Binenbojm (2004) ao observar que “ao receber qualquer requerimento 
para o ajuizamento de representação por inconstitucionalidade, dispunha o Procurador-Geral da República de 
uma ampla margem de discricionariedade na apreciação da plausibilidade da demanda, o que, no final das 
contas, restringia significativamente o acesso de autoridades públicas e da sociedade civil em geral à prestação 
jurisdicional da Suprema Corte”, o que levava a uma hipertrofia do Poder Executivo pelo Presidente da 
República que, conforme ainda registra Binenbojm (2004), tinha o poder, até a Constituição de 1988, de nomear 
e exonerar ad nutum o Procurador-Geral. Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional 
Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 128.) 
503 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei no 

9.868, de 10.11.1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 44. 
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A Constituição Federal de 1988 intensificou o processo evolutivo de controle de 

constitucionalidade em torno da sistemática abstrata e concentrada, a propósito Mendes 

(1999) registra que  

A nova Constituição do Brasil promulgada em 5 de 
outubro de 1988, acabou por consagrar solução de 
compromisso, que ampliava a competência originária do 
Tribunal, em relação aos novos remédios 
constitucionais e ao controle abstrato de normas e 
restringir a sua competência recursal

504;  
ponto positivo é a ampliação dos legitimados ativos505 a propositura da ação direta de 

inconstitucionalidade (representação interventiva506) possibilitando, inclusive, maior 

celeridade obtendo-se por meio de medida cautelar507 a suspensão imediata da eficácia da lei 

apreciada, nada obstante, antes mesmo, por criação pretoriana, o instituto já vinha sendo 

aplicado.508    

Inova-se ainda o controle de constitucionalidade em abstrato com a previsão da ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão e no plano do controle concreto com o mandado 

de injunção, mas que, contudo, não foram aptas a solver os problemas em torno da omissão 

do Poder Legislativo, o problema do defict legislativo, nem muito menos foram utilizadas 

                                                 
504 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 38. 
505 “Resultado de um amplo e democrático debate que envolveu os mais diversos setores da sociedade brasileira, 
a nova Carta trouxe como grande inovação, em matéria de jurisdição constitucional, a desmonopolização da 
iniciativa para a deflagração do controle abstrato da constitucionalidade.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova 
Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de 
janeiro: Renovar, 2004. p. 130. Nesse sentido Mendes (1999) registra: “Se a intensa discussão sobre o 
monopólio da ação por parte do Procurador-Geral da República não levou a uma mudança na jurisprudência 
consolidada sobre o assunto, é fácil de constatar que ela foi decisiva para a alteração introduzida pelo 
constituinte de 1988, com a significativa ampliação do direito de propositura da ação direta.” Cf. MENDES, 
Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 
2 ed. ver. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. p. 254. 
506 Observa Nobre Júnior (2004) a alteração da nomeclatura do instituto antes denominado de representação 
interventiva e com a Constituição de 1988 passou a ser chamada de ação direta de inconstitucionalidade. 
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direitos fundamentais e argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 76. 
507 “A ampla legitimação, a presteza e celeridade desse modelo processual, dotado inclusive da possibilidade de 
se suspender imediatamente a eficácia do ato normativo questionado, mediante pedido de cautelar, faz com que 
as grandes questões constitucionais sejam solvidas, na sua maioria, mediante a utilização da ação direta, típico 
instrumento do controle concentrado.” Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 2a ed. ver. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Editor: 
Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. p. 256-257. 
508 “Na tendência manifestada de se dar prevalência ao modelo concentrado e abstrato de controle de 
constitucionalidade – em tratamento à matéria que não é isento de críticas -, louvou-se, com a Constituição 
Federal de 1988, a abertura da Constituição a mais intérpretes, especificamente no que tange à legitimação ativa 
para se aforar a ação direta.” Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites 
de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 149. 
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pelo Poder Judiciário como instrumentos verdadeiros a serviço da Jurisdição Constitucional e 

efetividade dos valores constitucionais.509 

O Supremo Tribunal Federal opta, em grande maioria de julgados, pela tese do 

legislador negativo, é dizer, que diante de casos em que o legislativo é omisso e tal omissão, 

que pode ser total ou parcial, gera situação de inconstitucionalidade, não pode a Corte 

Constitucional declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade da norma, de 

modo a complementar a lacuna ou estender seus efeitos a situações, pessoas ou grupos não 

abrangidos pela norma. Prevalece a concepção tradicional kelseniana de controle de 

constitucionalidade circunscrito a um sistema de revogação e retirada de normas do sistema 

jurídico. Sobre o assunto registra Mendes (1999): 

Nesse sentido, teve o Bundesverfassungricht 
oportunidade de constatar, já no começo de sua 
judicatura, que não estava autorizado a editar norma 
para o caso concreto ou de substituir-se ao legislador, 
determinando qual disposição ele deveria editar. 
Também o Supremo Tribunal Federal vem de afirmar a 
inadmissibilidade da edição de normas concretas ou de 
normas gerais por parte do Tribunal, uma vez que tal 
prática não se revelaria compatível com os princípios 
constitucionais da democracia e da divisão de 
poderes.

510 
A ação declaratória de constitucionalidade é outro instrumento de controle de 

constitucionalidade que indica a tendência de concentração da Jurisdição Constitucional 

brasileira no sistema abstrato próprio do modelo europeu continental de matriz austríaca. A 

ação declaratória de constitucionalidade foi introduzido na Constituição de 1988, por meio da 

Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de 1993 e parece ter tido sua concepção na antiga 

representação interventiva de natureza dúplice introduzida na Constituição de 1969 pela 

Emenda n. 7/77, cujo efeito prático é similar, qual seja, de infirmar e confirmar a 

constitucionalidade da norma.511   

                                                 
509 “De parte isto, a Constituição de 1988 instituiu mecanismos de controle contra omissões normativas 
inconstitucionais, tanto em sede concreta (art. 5o, LXXI) – o que seria (ou deveria ser) o mandado de injunção – 
como em sede abstrata (art. 103, §2o) – a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ambos os 
instrumentos – e não há nenhuma novidade em dizê-lo -, por variegadas razões, não se revelaram aptos a 
remediar o crônico problema da mora legislativa no cumprimento de obrigações positivas impostas pela 
Constituição.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade 
democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 131. 
510 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional. 2 ed. ver. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 
1999. p. 59. 
511 “A Emenda Constitucional no 3, de 17 de março de 1993, introduziu, no já complexo sistema brasileiro de 
jurisdição constitucional. Tal instituto, simetricamente à ação direta de inconstitucionalidade, tem por escopo 
propiciar a prolação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reafirme, com eficácia erga omnes e 
efeito vinculante, a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Por tal decisão, a presunção de 
constitucionalidade da lei, que é relativa (júris tantum), torna-se absoluta (juris et de jure), impedindo a sua 
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É com a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de 

inconstitucionalidade por ação regulamentada pela Lei no 9.868/99 que irá se introduzir na 

Jurisdição Constitucional brasileira importante elemento de legitimação para o controle de 

constitucionalidade, face ao seu caráter democrático e pluralístico, o instituto do amicus 

curiae.512 

É também pela Emenda Constitucional n. 03/93 que se tem a realocação, no texto 

constitucional, do dispositivo que prevê a argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, passando para o § 1º do Art. 102. Contudo registra Nobre Júnior (2004), a 

inoperatividade imediata face tratar-se de norma non self-executing513 que só veio a ser 

regulamentada pela Lei no 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Entre nós o instituto foi 

recepcionado como modelo afim ao recurso de amparo espanhol e o Verfassungbechwerde 

alemão514, consubstanciando em “nítido processo de índole objetiva” 

[...] que se tem em alvo lesão não a direito fundamental, 
mas sim a preceito fundamental, e controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo” [...] nada mas 
faz senão ampliar o raio de ação das ações diretas de 

                                                                                                                                                         
inobservância, sob o argumento de inconstitucionalidade, por quem quer que seja, inclusive pelos demais órgãos 
do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo.” Cf. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional 
Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 132.  
512 Este caráter de legitimidade introduzido a jurisdição constitucional brasileira com a previsão do amicus curia 
também é objeto de reconhecimento pelo Min. Celso de Mello conforme se verifica de trecho de julgamento o 
qual funcionou como relator: “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de 
controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, 
enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo 
de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realiza, sempre sob uma 
perspectiva eminentemente pluralísitica, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que 
efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e 
relevantes de grupos, classes ou estratos sociais.” STF, ADIn no 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ. 
14.12.2001, p. 00033. 
513 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Direitos Fundamentais e Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 76. 
514 “o compulsar das fontes do direito estrangeiro resulta na visualização de instrumentos que guardam 
semelhança com a argüição de descumprimento de preceito fundamental, cujo estudo constitui inegável préstimo 
para a melhor compreensão deste, podendo ser citados o recurso constitucional da Constituição alemã (art. 
93.4a), o recurso de amparo espanhol (art. 161.1, alínea b, da C.E.), enfeixados estes na competência dos 
respectivos Tribunais Constitucionais, juntamente com as ações de amparo das Constituições mexicanas 
(art.107) e da Argentina (art.43), esta com a reforma de 1994.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Direitos 
Fundamentais e Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2004. p.120. Para um estudo mais profundo ver ainda na mesma obra as p. 78 - 81. Stanziola 
(2008) em síntese reconhece haver distinções que o faz discordar da similitude: “Trata-se, pois, de mecanismo 
específico à tutelar os direitos fundamentais e normas constitucionais de alta relevância, ou seja: há nítida 
escolha sobre qual norma constitucional pode ser objeto da específica proteção, e sua própria similaridade com 
alguns instrumentos presentes em outros ordenamentos jurídicos, como o Verfassungbechwerde da Alemanha e 
o Recurso de Amparo da Espanha, é discutível.” Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional 
brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 216 - 217. 
Binenbojm (2004) irá reconhecer na ADPF inspiração no recurso constitucional alemão e no recurso de amparo 
espanhol, contudo, não poupa crítica e o assemelha a avocatória, face aos vetos presidenciais ao projeto original 
da lei. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2 ed. Rio de janeiro: Renovar, 2004. p. 136.  
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inconstitucionalidade e declaratórias de 
constitucionalidade.

515       
Inova-se a Jurisdição Constitucional brasileira com a súmula constitucional vinculante 

introduzida em nosso constitucionalismo pela Emenda Constitucional n. 45/2004 acrescendo a 

Alínea a ao Art. 103, com nítido propósito de restringir o número de discussões que aportam 

ao Supremo Tribunal. Só a experiência irá demonstrar a legitimidade desse instrumento de 

concentração da jurisdição em face dos direitos fundamentais dos cidadãos, é dizer, se sua 

utilização não servirá em maior grau aos interesses do Poder Executivo.516  

É sob a vigência da Constituição de 1988 que se desenvolve no Brasil por meio de 

construção pretoriana517 no controle difuso, a tese da modulação de efeitos na decisão de 

controle de constitucionalidade, consubstanciando-se na mitigação dos efeitos ex tunc. Fischer 

(2004) observa que há compatibilidade da modulação dos efeitos da decisão de controle de 

constitucionalidade com o princípio da supremacia da Constituição posto que é meio de a 

jurisdição constitucional resguardar os valores constitucionais, defendendo ainda limites para 

o manejo da manipulação dos efeitos quanto a observância de condição mínima, sob pena de 

exaustão do sistema518, tais como, em se tratando de situações limítrofes, que podem causar a 

desvalorização da Constituição, como regra de calibração do sistema.519 Defende ainda a 

inconstitucionalidade da modulação dos efeitos a posteriori da data da promulgação da 

decisão que controla a constitucionalidade. Já no plano do controle de constitucionalidade em 

abstrato, foi editada a Lei 9.868/99 regrando a utilização do instituto da modulação, norma a 

qual Fischer (2004) entende ser inconstitucional, face a impossibilidade do poder legislativo 

derivado disciplinar a função de jurisdição constitucionais atribuída ao poder judiciário.520  

                                                 
515 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Direitos Fundamentais e Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 96. 
516 “O grande argumento que se tem repetido em favor das súmulas vinculantes, inclusive em matéria 
constitucional, é a necessidade de se conter a repetição de processos sub judice perante o Supremo Tribunal 
Federal, mormente os oriundos de órgãos da administração pública direta e indireta. Além de empiricamente não 
haver, ainda, base apta a comprovar a eficácia do novo instituto para debelar tal comportamento processual (o 
que seria o suficiente para provocar sugestão de novo instituto, específico a debelar o aludido mal sem prejuízo 
de terceiros), diante da semelhança nas conseqüências da súmula vinculante e do aludido artigo 28, parágrafo 
único, da Lei Federal no 9.868/99, a conclusão que se antecipa é que novamente se tenta tirar relevância da 
Jurisdição Constitucional difusa no Brasil.” Cf. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional 
brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 200 - 201. 
517 São exemplos os julgados: STF, RE 78.594-SP, Rel. Min. Bilac Pinto, DJ 07.06.1974. p. 524, e, STF, RE 
112.202-SP, Rel. Min. Carlos Madeira, DJ. 20.02.87, p. 647. 
518 FISCHER, Octavio Campos. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Renovar, 2004. p. 253 
519 FISCHER, Octavio Campos. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Renovar, 2004. p. 246. 
520 “O motivo é, praticamente, o mesmo com o qual se diz que o art. 27 é formalmente inconstitucional. Afinal, 
não se pode conferir ao “poder controlado”(Congresso), a possibilidade de restringir a atuação do “poder 
controlador” (Poder Judiciário), seja por qual instrumento for. Note-se que esta argumentação fica ainda mais 
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Ainda a referida Lei 9.868/99 previu no processamento da ação direta de 

inconstitucionalidade a figura do amicus curiae que consubstancia a possibilidade de 

intervenção na lide de instituições ou órgãos interessados (Art. 7o, § 2o), ou mesmo o relator 

solicitar informações adicionais de expertos no assunto objeto do mérito do julgamento 

(Art.9o, § 1o), em caso de haver “necessidade de esclarecimentos de matéria ou circunstância 

de fato ou notória insuficiência das informações existentes nos autos.”521 Tal instituto permite 

maior democratização do controle concentrado de constitucionalidade conferido maior 

legitimidade indubitavelmente.    

Por fim, registra-se o advento da necessidade de demonstração da repercussão geral 

como requisito prévio de admissibilidade trazido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 que 

inseriu no Art. 102 da Constituição o § 3o. Alvim (2006) trata do que seja repercussão geral 

como sendo aquela questão que carece ser apreciada no Supremo Tribunal Federal posto tratar 

de assunto de grande importância à normatividade constitucional.522 

O Supremo Tribunal Federal, através de sua formação plenária em que figurou com 

relator o Ministro Marco Aurélio, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 559.607-9523, 

decidiu acerca do tema da repercussão geral, quando se apreciou a delimitação da base de 

cálculo do PIS e da COFINS na hipótese de importação, se equivalente ao valor aduaneiro da 

mercadoria importada, que estaria presente e demonstrada a repercussão geral em face do 

simples fato de haver sido declarada a inconstitucionalidade da lei que previa a base de 

cálculo para a incidência dos tributos pelo Tribunal Regional a quo e que a referida ação 

produziria efeitos com relação às demais ações sobre o mesmo tema, como também a 

repercussão econômica do tema, uma vez que alcançaria todas as operações envolvendo a 

importação de produtos.  Sem sombra de dúvida que a inovação da repercussão geral no 

controle difuso de constitucionalidade diminui, consideravelmente, o número de questões, 

                                                                                                                                                         
clara em relação à Emenda à Constituição, se voltarmos nossos olhos para o §4o, III do art. 60 da CF/88, que 
torna intangível o princípio da separação dos poderes, porque haverá manifesta ofensa a este princípio se o 
Congresso puder, de alguma forma, minar o poder que o Judiciário tem – por força constitucional – de controla-
lo.” Cf. FISCHER, Octavio Campos. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro. 
São Paulo: Renovar, 2004. p. 215. Nesse mesmo sentido, opinando pela inconstitucionalidade da norma 
posiciona-se Streck (2004), contudo, fazendo referência ao efeito vinculante, entendendo haver vício formal em 
relação ao art. 22, I, da Constituição. STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma 
nova crítica do direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 542.  
521 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. p. 546. 
522 ALVIM, Arruda. A Emenda Constitucional 45/04 e a repercussão geral. Revista Autônoma de Processo. 
Curitiba, n. 1, out/dez. 2006. p. 224.  
523 STF, RE 559.607-9-SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 22.02.2008. p. 1661.  
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muitas delas, sem conteúdo constitucional, fazendo do Supremo Tribunal Federal uma real 

corte constitucional e não uma mera instância recursal. 

A ideia de supremacia da constituição não se livra da necessidade de uma justiça 

constitucional entendida esta como o meio procedimental jurídico dotado de instrumentos 

para garantir a força normativa das leis fundamentais, é dizer, a jurisdição constitucional é 

mesmo a garantia de sua supremacia.  

A análise histórica do surgimento e evolução da jurisdição constitucional muito nos 

informa sobre sua legitimidade que decorre da necessidade de se conter o poder, da 

necessidade de se evitar a hipertrofia de poderes estatais, face a distorções e desvios que 

possam surgir de seu exercício. A ideia de jurisdição constitucional foi construída através do 

tempo e foi sedimentanda à medida que consolidava o papel das leis fundamentais nos 

estados, ou seja, a legitimidade da jurisdição constitucional foi construída por meio da 

interpretação da Constituição; a legitimidade da jurisdição constitucional é fruto da evolução 

do Estado de Direito para o Estado Democrático de Direito. É nesse sentido, tábua de 

salvação da democracia, e, principalmente, da social democracia, tendo nas constituições a 

identificação dos valores essenciais de dado povo, expressão maior de sua soberania protetora 

dos direitos básicos caros às minorias que, muitas vezes, não se vêm expressadas na formação 

da vontade legislativa dos parlamentos.  

No Brasil, a construção da legitimidade da jurisdição constitucional se deu 

diretamente com o advento da primeira Constituição Republicana de 1981. Por aqui a luta 

pelo reconhecimento da legitimidade não se deu de forma gradual e nos coube reconhecer no 

direito e na experiência política de outros países, notadamente dos Estados Unidos da 

América, a necessidade de uma justiça constitucional. Posteriormente, no decorrer da 

evolução de nosso constitucionalismo, optamos por um modelo misto, agregando em nossa 

jurisdição constitucional o sistema concentrado próprio do modelo europeu-continental e esse 

modelo, desde então, tem se intensificando, principalmente com a Constituição de 1988 e suas 

reformas posteriores524, reflexo disso é para Mendes (1999) o papel desenpenhado na ação 

direta de inconstitucionalidade:  

A Constituição de 1988 alterou, de maneira radical, essa 
situação, conferindo ênfase não mais ao sistema difuso 
ou incidental, mas ao modelo concentrado, uma vez que 

                                                 
524 “O reconhecimento de condutas contrárias à Constituição, no Direito brasileiro, originalmente era admitido 
apenas de forma difusa, ou seja, de acordo com o modelo consagrado na História norte-americana, à qual deve o 
sistema pátrio o desenvolvimento de sua doutrina inicial. 
Contudo, tem-se assinalado a tendência que, a partir de 1.998, manifesta-se no Direito brasileiro no sentido de 
intensificar o controle concentrado da constitucionalidade, sem prejuízo do método difuso.” Cf. TAVARES, 
André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. ver. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003. p.260. 
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as questões constitucionais passam a ser veiculadas, 
fundamentalmente, mediante ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal.

525  
Outros instrumentos de controle de constitucionalidade foram introduzidos tais como: 

o efeito vinculante das decisões no controle de constitucionalidade e a adoção de súmulas 

vinculantes de modo a imprimir um efeito mais estável à jurisdição constitucional brasileira, 

face nossa falta de tradição no respeito ao precedente tão importante no sistema difuso. Essas 

inovações contribuem associadas à introdução do instituto da repercussão geral, a tornar o 

Supremo Tribunal Federal o órgão de controle de constitucionalidade, função essa 

reivindicada em todos os estados constitucionais modernos.   

A técnica da modulação de efeitos das decisões no controle de constitucionalidade 

produto da construção pretoriana, pode contribuir para intensificar ainda mais o controle de 

constitucionalidade e legitimar cada vez mais o papel do Poder Judiciário frente à 

argumentação contrária da assunção do Poder Judiciário nas funções dos Poderes Executivo e 

Legislativo, pois dota o Poder Judiciário de instrumento capaz de garantir o prestígio do texto 

constitucional sem sofrer críticas com apóio por exemplo em fatores econômicos, de gasto 

público, de planejamento orçamentário, de arrecadação fiscal, auxiliando na função 

governativa. Registre-se, ainda, nítida legitimidade em nossa jurisdição constitucional quanto 

à previsão do instituto do amicus curiae dotando a jurisdição constitucional de ambiente de 

discussão e manifestação da sociedade organizada, participadora direta na formação do juízo 

quanto a causa a ser julgada.   

 

4.3 SEPARAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PODER 

 

O principal argumento contrário à concretização do princípio da igualdade em sua 

dimensão positiva e também da utilização das sentenças aditivas reside no discurso de que 

estaria o Poder Judiciário se imiscuindo em função própria do Poder Legislativo. Acusam de 

ativismo judicial, situação de hipertrofia das funções judiciais que desrespeita o princípio da 

separação dos poderes.526  

                                                 
525 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 80. 
526 Entre nós a justificativa da não proteção de direitos fundamentais através do reconhecimento da dimensão 
positiva por parte do Poder Judiciário sob o argumento da separação de poderes tem como razão a tradição 
histórica brasileira quanto a limitação do poder que na Constituição de 1824 era de concepção com forte 
tendência inglesa e francesa, a partir da Constituição de 1891 o Brasil sofre radical alteração desta concepção na 
medida em que admite a influência do modelo estadunidense de controle de constitucionalidade, o Judicial 
Review, mas não só, o presidencialismo, o legislativo bicameral, o federalismo, o que se repetiu e se intensificou 
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A separação de poderes em realidade consubstancia-se na divisão de tarefas estatais 

em relação a determinados órgãos, isso porque o poder é uno e indivisível.527  A ideia contida 

no princípio da separação dos poderes é ligada ao objetivo de controle ou moderação do poder 

político528, é mecanismo que se contrapõe à concentração do poder, preocupação já existente 

na Grécia antiga529 mas que tem sua formulação como postulado já na obra de Locke (1978), 

na fase histórica do Iluminismo, notabilizando-se na obra de Montesquieu (1995)530, fruto do 

pensamento e dos pensadores liberais, portanto, dotada de um sentido individualista, ou seja, 

da liberdade individual contra o poder, importa afirmar, como método de garantia da 

liberdade do cidadão531, notadamente ligada ao objetivo da segurança do que propriamente de 

autogoverno ou de soberania popular. Nesta fase embrionária da teorização da separação dos 

poderes, o Poder Judiciário não detinha a importância significativa ou pelo menos a 

importância que atualmente a sociedade lhe reserva e isso pode ser explicado pela tradição do 

pensamento jurídico britânico quanto ao princípio da supremacia do parlamento.532-533    

                                                                                                                                                         
durante a histórica evolutiva do constitucionalismo nacional, desembocando na Constituição de 1988. Nesse 
sentido v.: HARGER, Marcelo.  O Estado de direito brasileiro e a quebra no princípio da tripartição dos poderes. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional. v.  13, n. 50, jan./mar. 2005. p. 110.   
527 “Lo que en realidad significa la así llamada ‘separación de poderes’, no es, ni más ni menos, que el 
reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir deerminadas funciones... La separación de 
poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio 
del poder político. Lo que corrientemente, aunque erróneamente, se suele designar como la separación de los 
poderes estatales, es en realidad la distribuición de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del 
Estado.” Cf. LOEWSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1982. p. 55. 
528 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do Estado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 401. 
529 BOBBIO, Norberto. Teoria das Formas de Governo. Brasília: UnB, 1998. p. 30 – 65. 
530 “Apesar das linhas estruturais traçadas por Locke, a clássica tripartição do poder encontra em Montesquieu o 
seu alicerce fundamental, sendo reconhecida a sua subdivisão nos denominados Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. Cada um desses poderes deveria exercer, primordialmente, funções similares aos designativos que 
ostentam, vale dizer, o Poder Legislativo, exercido por um Parlamento de composição bicameral (Corpo dos 
Nobres e Corpo dos Representantes do Povo), deveria elaborar as leis, alterá-las; o Poder Executivo, além de 
declarar a guerra e a paz, estaria incumbido de exercer as relações internacionais e executar a `vontade gerar´ 
consubstanciada na lei; e o Poder Judiciário, que também detinha uma função executiva da lei, deveria julgar os 
criminosos e os litígios entre particulares. Com exceção do Judiciário, ao qual fora atribuído um papel invisível e 
neutro – que bem se refletia na célebre frase de que o `juiz não é senão a boca que pronuncia as palavras da lei´, 
`não podendo moderar-lhe a força nem o vigor´, - era grande a inter-relação e a colaboração que deveriam 
existir entre o Executivo e o Legislativo. Com isso, concebia-se um sistema de controle recíproco entre os 
poderes, bem traduzido na fórmula `le pouvoir arrêtant lê pouvoir´. Cf. GARCIA, Emerson. Princípio da 
separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos direitos sociais. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 963 - 964.     
531 “Na história constitucional britânica, o princípio da separação dos poderes tem sua gênese na necessidade de 
limitação dos poderes reais, permitindo a contenção do arbítrio e o respeito às liberdades individuais. A partir da 
conquista normanda em 1066, passando pela Magna Carta de 1215, até se alcançar a Glorius Revolution e o Bill 
of Rights de 1688, são visíveis as modificações ocorridas no painel político britânico e nas inter-relações entre 
governante e governados.” Cf. GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais 
e a concreção dos direitos sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 
jul./dez. 2005. p. 961.  
532 ALVES, Joaquim. A separação de poderes como elemento do estado democrático de direito. Revista TRF – 
3a Região. Vol. 84, jul. Ago./2007. p. 22 - 26. 
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Nada obstante, ao posicionamento de boa parte da doutrina nacional e estrangeira em 

identificar, na obra de Montesquieu, um sentido de inibição da atuação do Poder Judiciário 

creditando no juiz uma natureza de neutralidade que só se coadunava com o exercício da 

atividade de mera subsunção do fato à regra jurídica, Coelho (1997) identifica na essência do 

princípio formulado na obra de Montesquieu uma densificação inversa à concepção clássica e 

que justificaria a função criadora do juiz justamente porque dá condição do princípio não 

reservar ou cumular ao mesmo poder diversas matérias.534 Também Canotilho (1995) 

denuncia o equívoco na repetição dessa leitura do Livro XI da obra Esprit des Lois, ou seja, 

de que Montesquieu em face da teorização da separação dos poderes proibia qualquer 

interferência de uma função de poder em relação ao outro.535    

                                                                                                                                                         
533 Ao analisar semelhanças e desemelhanças entre as obras de Locke e Montesquieu, Garcia (2005) identifica a 
visão restrita das funções do Poder Judiciário à época: “A exemplo de Locke, também Montesquieu concebera a 
teoria da separação dos poderes como uma forma de preservação da liberdade contra o arbítrio. Mantendo-se 
adstritos à linha de evolução histórica do constitucionalismo britânico, conferiram especial ênfase à imperativa 
separação das funções legislativa e executiva, as quais, acaso concentradas no mesmo corpo, inevitavelmente 
conduziriam ao arbítrio e à violação da esfera de liberdade inata do cidadão. Montesquieu, no entanto, sustentava 
a impossibilidade de duas ou três funções serem exercidas pelo mesmo órgão, ressalva a que Locke, com 
exceção da dicotomia Legislativo-Executivo, parecia indiferente. Em relação ao Poder Judiciário, outra 
semelhança: tanto Locke sequer concebeu um poder autônomo, integrando a função de julgar num espectro mais 
amplo: o de executar a lei. Quanto a Montesquieu, apesar de prestigiar a existência de um poder autônomo 
encarregado da função jurisdicional, apressava-se em realçar a necessidade de que o Poder Judiciário se 
mantivesse adstrito à “letra da lei”.Cf. GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos 
jurisdicionais e a concreção dos direitos sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 964 - 965.  
534 “Densificando esse princípio – uma forma que virou substância no processo de construção/ aprimoramento 
do Estado de Direito –, Montesquieu chegou a dizer que não existiria liberdade política onde se misturassem as 
funções próprias de cada órgão da soberania estatal:  
“La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa 
sûreté; et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu’ un citoyen ne puisse pas craindre 
un autre citoyen. 
“Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la 
puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parcequ’on peut craindre que le meme monarque ou le même sénat 
ne fasse de lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. 
“Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de 
l’exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit 
arbitraire; car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force 
d’un oppresseur.  
“Tout seroit perdu se le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient 
ces trios pouvoirs: celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, etcelui de juger les crimes ou 
les différends des particuliers”. Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. A criação judicial do direito em face do 
cânone hermenêutico da autonomia do objeto e do princípio constitucional da separação dos poderes. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília a. 34 n. 134 abr./jun. 1997. p. 103 - 104. 
535 “Hoje, tende a considerar-se que a teoria da separação dos poderes engendrou um mito. Consistiria este mito 
na atribuição a Montesquieu de um modelo teórico reconduzível à teoria dos três poderes rigorosamente 
separados: o executivo (o rei e os seus ministros), o legislativo (1.a câmara e 2.a câmara, câmara baixa e câmara 
alta) e o judicial (corpo de magistrados). Cada poder recobriria uma função própria sem qualquer interferência 
dos outros. Foi demonstrado por Eisenmann que esta teoria nunca existiu em Montesquieu: por um lado, 
reconhecia-se ao executivo o direito de interferir-no legislativo porque o rei gozava de direito de veto; em 
segundo lugar, porque o legislativo exerce vigilância sobre o executivo na medida em que controla as leis que 
votou, podendo exigir aos ministros conta de sua administração; finalmente, o legislativo interfere sobre o 
judicial quando se trata de julgar os nobres pela Camara dos Pares, na concessão de amnistias e nos processos 
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Hauriou (2003) identifica na obra de Montesquieu que este partiu da ideia de um juiz 

com poder político536, seja como for, o que surge com unanimidade, atualmente, é que a 

concepção clássica da separação de poderes do Estado de forma estanque, ou seja, desprovida 

da interferência de uma função de poder sobre a outra, não mais se coaduna com a atual fase 

do constitucionalismo e a premente necessidade do cidadão de ver seus direitos fundamentais, 

em suas várias dimensões, serem protegidos efetivamente e não só apenas previstos nos 

sistemas jurídicos positivados.537 Tal acepção do postulado da separação dos poderes surge no 

movimento constitucional, tendo como expressão mais significativa o Art. 16538 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa. O 

princípio da supremacia da vontade popular corporificado na constituição, exige a 

subordinação dos três poderes à vontade constitucional, cabendo ao Poder Judiciário o 

controle, mas não porque é um poder maior ou hipertrofiado e sim porque está submetido, 

                                                                                                                                                         
políticos que deviam ser apreciados pela Camara Alta sob acusação da Camara Baixa.” Cf. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 260. Observa Ângela 
Cristina Pelicioli que o conceito de separação dos poderes defendido por Montesquieu acentuo mais o equilíbrio 
do que a separação dos poderes sendo que o poder é uno e indivisível, já o exercício era conveniente dividir em 
termos de competência para cada órgão do Estado, sendo que tal concepção foi esquecida no tempo. Cf. 
PELICIOLI, Ângela Cristina.  A atualidade da reflexão sobre a separação dos poderes. Boletim de Direito 
Administrativo – BDA, vol. 24, n. 01. Jan. 2008. p. 56.  
536 “En su teoría de la separación de poderes, Montesquieu partió de la idea de que el juez tenía un poder 
político, e hizo así figurar el poder judicial al lado de los otros dos poderes políticos – el legislativo y ejecutivo -; 
por eso supuso investido al poder judicial de la faculdad d’empécher, es decir, de contener a los otros poderes.” 
Cf. HAURIOU, Maurice. Princípios de Derecho Público y Constitucional. Trad. Carlos Ruiz Del Castillo. 
Granada: Editorial Comares, S.L., 2003. p. 370.  Convém o registro de que Hauriou (2003) no decorrer de seu 
trabalho irá defender uma maior restrição da atuação do juiz, limitando seu domínio ao contencioso. Tal idéia 
deriva naturalmente da tradição do pensamento francês de um regime de controle de natureza administrativa, 
justificando o acerto deste regime administrativo de controle de constitucionalidade das leis apto a impedir que 
ocorra ou precipite-se em um governo político de juízes. Não é demais lembrar que o modelo francês é distinto 
do adotado no Brasil, de natureza mista, combinando o modelo europeu-continental e o Judicial Review 
estadunidense, também não é demais observar como o próprio Hauriou observa que a Constituição francesa 
“actual es extraordinariamente breve, y no contiene más que las reglas esenciales relativas a la organización y a 
las relaciones de los poderes públicos; como hemos observado, no menciona siquiera los princípios de las 
liberdades individuales.” (op. cit., p. 361), portanto, a realidade brasileira é mais próxima da estadunidense onde 
em nossa tradição constitucional se esperar uma melhor atuação dos juízes na promoção do direitos 
fundamentais inseridos na constituição.        
537 Vale aqui registro de Bonifácio (2008) ao defender um visão da idéia de limitação de poderes própria do 
princípio da separação dos poderes consentânea com o Estado Social e Democrático, falando propriamente em 
uma situação de cooperação e harmonia com o objetivo de concretizar os valores sociais já que o fundamento de 
validade mesmo do princípio é a soberania popular: “O princípio da separação dos poderes assumiria um 
conteúdo finalístico consolidado nas funções do Estado, nos objetivos deste, nas suas atividades e na integração 
de seus órgãos, tendo em vista os seus fins. Neste sentido a troca da expressão `poder do estado´ por `função do 
estado´ tem a sua justificativa: extrapolando a visão tradicional do princípio da separação, a unidade do poder 
político especializa-se em funções, movimentando-se todos os órgãos do aparelho estatal à execução das 
atividades necessárias segundo os fins do Estado.” Cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional 
internacional e a proteção dos direitos fundamentais. São Paulo: Método, 2008. p. 155  - 156.  
538 “Art. 16 − A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação 
dos poderes não tem Constituição.” Consulta realizada no site: 
http://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html. Acessado em 13 de maio de 2009. 
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também, à vontade constitucional, que lhe dá, ao Poder Judiciário, a tarefa de defender a 

Constituição e de proteger os direitos fundamentais que esta prescreve.539  

Justamente porque a teorização da separação dos poderes dá-se no período de 

surgimento da primeira geração dos direitos fundamentais, preocupada em moderar o poder 

soberano e garantir liberdades individuais de forte concepção liberal540, lógico que tal 

concepção não pode ser adotada atualmente541, máxime após o surgimento de outros direitos 

fundamentais (de segunda, terceira, quarta gerações bem como o próprio desenvolvimento 

conteudístico dos direitos de primeira geração) e propriamente com o fenômeno do 

constitucionalismo moderno em que o princípio da separação dos poderes é entendido como 

“[...] garantia orgânica contra os abusos dos poderes estaduais”542, conforme diz Garcia 

(2005) ao defender a constituição como elemento polarizador da separação dos poderes, 

graças à forte correlação com o poder político é que a constituição não está “distante ou 

indiferente às estrutura ideológicas presentes na ordem social”543, ao contrário é fruto do 

influxo de diferentes poderes inseridos nas sociedades pluralistas, e nota-se uma convergência 

de teorias individuais, de origem liberal, como também teoria social de origem marxistas e 

leninistas; a previsão tanto de direitos negativos quanto positivos, de modo a falar-se de uma 

constituição compromissória, de um pacto firmando entre essas diferentes forças sociais, em 

que o manuseio, aplicação e interpretação da constituição não se faz sem a observância dessas 

ideologias, sendo redundante dizer que essa deve ser a vontade a ser realizada pelo Estado e 

aquele que deve fiscalizar e zelar pelas diversas ideologias inseridas no Texto Maior é o Poder 

Judiciário.544 Garcia (2005) observa ainda que o isolamento da norma constitucional não se 

sustenta e para que se tenha efetiva a ordem constitucional é inerente a realização de uma 

interpretação da norma constitucional que sopese os influxos ideológicos contextuais, 

                                                 
539 ALVES, Joaquim. A separação de poderes como elemento do estado democrático de direito. Revista TRF – 
3a Região. Vol. 84, jul. Ago./2007. p. 32. 
540 FREIRE JÚNIOR. Américo Bedê. A separação dos poderes (funções) nos dias atuais. Revista de Direito 
Administrativo – n. 238, out./ dez. 2004. p. 38. 
541 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 48. 
542 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. p. 62 
- 63. 
543 GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos direitos 
sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 967. 
544 “Além de presentes em sua formação, as diferentes ideologias sociais também se refletirão na interpretação 
da Constituição, pois, tendo ela uma estrutura que congrega normas de natureza preceitual e principiológica, os 
valores sociais que corporificam o conteúdo de seus princípios e direcionam a aplicação de suas regras lhe 
conferem uma textura eminentemente aberta, possibilitando uma contínua adequação às forças políticas e 
sociais.” Cf. GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos 
direitos sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 
967.     
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compatibilizando-os. Preserva-se, assim, a essência da constituição compromissória, “[...] 

evitando que o pluralismo de forças termine por ser desvirtuado e anulado, bem como 

assegura-se a manutenção da harmonia entre elas, prestigiando as opções fundamentais do 

Constituinte e o princípio da unidade constitucional [...]”545, a interpretação do princípio da 

separação dos poderes não pode figurar a parte, posto que  

Se é certo que a preservação das liberdades individuais, 
em linhas gerais, pressupõe uma atitude abstencionista 
do Poder Público, o que direciona a atuação dos órgãos 
jurisdicionais a essa ótica de análise, não menos certo é 
que os direitos sociais normalmente pressupõem um 
atuar positivo, o que, em sendo necessário, exigirá uma 
atuação diferenciada dos referidos órgãos.546   

Via de regra os juízes reservam-se a exercer o controle sobre a ações ou omissões 

atentatórias aos direitos fundamentais em função da dicotomia entre ato político e ato 

administrativo. O primeiro é conceituado como “atos de conteúdo não-normativo da função 

política, regidos pela Constituição e que só podem ser corretamente entendidos na perspectiva 

do sistema de governo e das relações entre os seus respectivos órgãos”547, nessa espécie de ato 

que é de manifestação do poder político, o controle é mais restrito, nada obstante, estão eles 

inseridos no controle de ordem política a ser exercitado pelo legislativo, pelo todo e também 

pelo judiciário, isso porque,  

A liberdade característica dos atos de governo, por 
estarem inseridas num sistema unitário e 
teleologicamente voltado à consecução do bem comum, 
recebe temperamentos da ordem constitucional, que 
limita e condiciona o seu exercício. Nesse particular, 
merecem especial realce as normas consagradoras de 
direitos, liberdades e garantias, que surgem como 
parâmetros de controle do poder discricionário da 
Administração, com a conseqüente invalidade dos atos 
que deles destoem.

548  
Já Miranda (2005) labora classificação diversa em que identifica os atos jurídico-

públicos549 dos quais fazem parte os atos jurídicos-constitucionais, espécies do gênero, 

concebendo-os: 

                                                 
545 GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos direitos 
sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 968. 
546 GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos direitos 
sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 968. 
547 GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos direitos 
sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 974. Já os 
atos administrativos, esclarece o autor, derivam da atividade essencialmente circunscrita aos contornos da 
legalidade derivando também da liberdade inerente à noção de poder discricionário, também sujeito ao controle.  
548 GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos jurisdicionais e a concreção dos direitos 
sociais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 46, n. 02 jul./dez. 2005. p. 976. 
549 Observa Miranda (2005) que os atos jurídicos-públicos configuram o gênero da classificação e englobam às 
diversas funções do Estado os quais derivam espécies de atos como as leis, atos de governo, atos administrativos, 
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Numa definição formal, actos jurídicos-constitucionais 
dizem-se os actos cujo estatuto pertence, a título 
principal, ao Direito constitucional; os actos regulados 
(não apenas previstos, embora não necessariamente 
regulados até ao fim) por normas da Constituição; ou 
ainda, os actos provenientes de órgãos constitucionais e 
com a sua formação adstrita a normas constitucionais. 
Mais difícil parece uma noção material. Não é incorreto 
reconduzi-los a actos de relevância constitucional, ou 
atos de concretização imediata da Constituição, ou actos 
de realização e de garantia das normas constitucionais. 
Contudo, estas maneiras de o definir são talvez 
demasiado vagas e genéricas. 
III – Conjulgando as noções, tendo em conta o 
tratamento por lei quer dos actos de função 
administrativa quer dos actos da função jurisdicional e 
atendendo ainda à tradição científica de autonomização 
de diversas categorias em ligação com tais funções, 
ficam como actos jurídicos-constitucionais os actos da 
função política-legislativa e governativa – e, em seu 
complemento, os actos de garantia jurisdicional da 
constitucionalidade (bem como da legalidade frente a 
leis de valor reforçado e a normas de Direito 
internacional).

550     
Continuando o estudo da classificação, trata o constitucionalista português dos atos 

tácitos e dos omissos, estes últimos atitudes de non facere valoradas negativamente e aptas a 

provocar a produção de novos atos jurídico-constitucionais, reconhecendo ser fenômeno 

aferível em quaisquer das funções do Estado, sejam das funções legislativas, governativas e 

até jurisdicional, sendo tais comportamentos inconstitucionais ou ilegais, como é exemplo as 

inconstitucionalidades por omissão de atos políticos ou de governo.551 

No Brasil, República Federativa, o postulado da separação dos poderes é previsto no 

Art. 2º da Constituição que proclama a harmonia entre os poderes Legislativo, Executivo e o 

Judiciário, inclusive a separação de poderes é clausula pétrea (Art. 60, Inciso III), como 

também a forma federativa de governo e os direitos e garantias individuais. Nosso 

constitucionalismo atribui ao Poder Judiciário, em última instância, a tarefa de proteger a 

                                                                                                                                                         
atos jurisdicionais ou sentença, etc., “são, portanto, os atos de Estado no exercício de um poder público e sujeitos 
a normas de Direito público.”Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Trad da edição 
portuguesa. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 278.   
550 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Trad da edição portuguesa. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 278.   
551 “Relativamente a quaisquer funções do Estado, não custa surpreender manifestações possíveis – e não apenas 
teóricas – de comportamentos omissivos, sejam omissões de actos normativos, sejam de actos de conteúdo não 
normativo ou individual e concreto. Sucede isto com a função legislativa e com a função governativa, e até com 
a revisão constitucional; sucede isto com a função administrativa e pode suceder até com a função jurisdicional. 
Tais comportamentos vêm, assim, a ser inconstitucionais ou ilegais, consoante os casos, e podem ainda tornar-se 
ilícitos.” Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Trad. da edição portuguesa. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. p. 278. 
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Constituição552, valendo-se de dois métodos de controle de constitucionalidade (sistema 

jurídico de freios e contrapesos ou checks and balances)553, o concentrado e o difuso, por este 

último, cabe a qualquer juiz o controle de compatibilidade da lei. Nosso constitucionalismo 

vai além e admite a possibilidade de verificar, na prática, atos omissivos fazendo prever no 

Art. 102, Inciso I, Alínea q o instrumento do mandado de injunção apto para suprir atos 

omissivos quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da 

República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas 

de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 

Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Diante de uma visão sistêmica de nossa 

constituição é possível concluir que a densificação que se pretenda dar ao postulado da 

separação dos poderes somente se compatibiliza com a norma fundamental, acaso permita a 

interferência mútua entre os poderes em prestígio da força normativa da constituição, uma vez 

que os três poderes são subordinados à supremacia constitucional. No caso Brasileiro, 

constituido como uma república federativa, é ainda mais exigente que os poderes 

interelacionem-se em uma forma federativa de Estado, aliás conforme sustenta Baracho 

(1986)554  

[...] o federalismo é considerado como forma de 
distribuição de poder, havendo muitos adeptos do 

                                                 
552 É justamente a previsão constitucional de uma jurisdição constitucional bem definida que tem por função 
possibilitar os meios concretos de proteção à supremacia constitucional, situação prevista em nossa tradição 
constitucional: “O sistema jurídico nacional, filiado desde a Constituição de 1891, em face da influência 
americana que, na sua elaboração, recebera por intermédio de RUI BARBOSA, passou, com a Emenda 
Constitucional 16/65 à Constituição de 1945, criadora da saudosa representação de inconstitucionalidade, a 
ostentar natureza eclética. 
Daí competir a todos os juízos, singulares ou colegiados, na solução dos casos concretos que lhes são 
submetidos, conhecer de questionamentos inerentes à contrariedade entre uma lei, ou um regulamento, ante a 
Constituição, tendo como conseqüência, na hipótese do reconhecimento do vício apontado, a não aplicação da 
norma impugnada, a qual continuará integrando o sistema. 
A despeito disso, a Constituição de 1988 prevê o controle mediante o ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade, cujo conhecimento é exclusivo do Supremo Tribunal Federal, podendo resultar, em 
havendo a procedência do seu pedido, na perda de eficácia da norma combatida, com a sua retirada do sistema. 
Em outras situações, a Constituições também reserva o conflito constitucional ao descortino único do Supremo 
Tribunal Federal. São elas: a) a ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada com o propósito de afastar 
dúvidas quanto à validade de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, a, §2º, CF); b) o mandado de injunção, nas 
hipóteses do art. 102, I q, da CF); c) a argüição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º, CF), 
atualmente regulamentada pela Lei 9.882, de 03/12/99; d) ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, 
§2º, CF).” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Controle de constitucionalidade: modelos brasileiro e 
italiano (breve analise comparativa). Revista de Direito Administrativo, out./dez. 2000.  p. 152. 
553 “Contudo, ao declarar a inconstitucionalidade/ilegalidade das normas, o judiciário passa a controlar atos dos 
outros poderes e, por conseqüência, integra-se no sistema político de freios e contrapesos (checks and balances). 
Já se tem levantado vozes a considerar que a competência judicial de fiscalização da constitucionalidade de leis e 
da legalidade administrativa é também função política e não meramente jurídica.” Cf. ALVES, Joaquim. A 
separação de poderes como elemento do estado democrático de direito. Revista TRF – 3a Região. Vol. 84, jul. 
Ago./2007. p. 32.  
554

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do Constitucionalismo. In: Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, Senado Federal, n 91, jul./set. 1986. p. 53. 
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federalismo que demonstram a tendência em aproximar 
Federalismo e democracia, sendo que a consideram 
como a forma mais progressiva de Estado. 

 Também Lijphart (2003)555 observa que o termo federalismo é empregado como 

sinônimo de divisão de poder que o autor classifica como método típico e drástico de divisão. 

Reagan (1972)556 decreta a morte do velho estilo do federalismo afirmando que o novo 

federalismo está vivo nos Estados Unidos da América e se chama relações 

intergovernamentais – intergovernmental relations. O moderno federalismo é mais próximo 

da realidade das análises políticas atuais, é dinâmico, representa uma relação de constante 

mudança nas relações intergovernamentais em resposta às forças ou fatores sociais e 

econômicos, bem como significativas mudanças de fatores políticos como de partidos e 

sistemas eleitorais.557 Tem notado o autor, através das decisões da Suprema Corte dos Estados 

Unidos da América, uma modificação das provisões constitucionais em função do Congresso, 

dos costumes políticos, as mudanças na tecnologia de comunicação e transporte e que a 

terminologia constitucional cobre, suficientemente, uma variedade de situações, o que faz 

com que a forma permaneça constante enquanto o conteúdo mude radicalmente, é o que está 

acontecendo com o federalismo. O federalismo não deve ser pensado como uma estrutura de 

governo, mas sim em seu dia-a-dia nas operações e atividades concretas do governo, no 

impacto recíproco do alargamento das atividades em relação ao relacionamento entre os 

diferentes níveis do poder. O governo americano sempre sagrou-se pela separação de poderes, 

federalismo e revisão judicial e que a ciência política tem desmistificado alguns desses mitos, 

face à atividade construtiva da jurisprudência da Suprema Corte o que se verifica pela 

abundância de casos julgados e a posição da Suprema Corte em fazer Direito.  

É papel do Poder Judiciário garantir e proteger a supremacia constitucional, o que 

torna-se possível por meio da jurisdição constitucional558, conforme já defendemos neste 

                                                 
555 LIJPHART, Arend. Divisão de poder: Os contrastes federal-unitário e centralizado-descentralizado. In: 
Modelos de Democracia: desempenho e padrões de governo em 36 países. Trad. Roberto Franco. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 213 - 214.  
556 REAGAN, Michael D. The New Federalism. New York: Oxford University Press, 1972. p. 3 – 28.  
557 “[...] New federalism is a political and pragmatic concept, stressing the actual interdependence and sharing of 
functions between leverage that each level is able to exert on the other.” Cf. REAGAN, Michael D. The New 
Federalism. New York: Oxford University Press, 1972. p. 3. 
558 No mesmo sentido registramos o posicionamento de Bonifácio (2008) ao tratar sobre a importância da justiça 
constitucional para a manutenção da supremacia constitucional: “O funcionamento da justiça constitucional é a 
maior garantia de manutenção dos valores e direitos fundamentais, da Constituição formal e, precipuamente, da 
Constituição material. A jurisdição constitucional e as garantias constitucionais do processo, no auge de sua 
eficiência a primeira, e de sua eficácia as segundas, concorrem, em definitivo, para a unidade, o equilíbrio, a 
mobilidade e a plasticidade da Constituição, interpretando e concretizando os normativos e, sobretudo, afastando 
a aplicação de leis ou atos normativos manifestamente inconstitucionais, por conterem comportamentos que não 
estão conformes à Constituição.” Cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a 
proteção dos direitos fundamentais. São Paulo: Método, 2008. p. 249.  
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estudo, tarefa cara e necessária ao Estado de Direito e a democracia, na medida em que 

estando ali previstos os direitos fundamentais do cidadão, fica também garantido os direitos 

da minoria úteis nas hipóteses em que a supremacia parlamentar ultrapasse seus limites. Há 

nas constituições o postulado da supremacia constitucional conforme identifica Mello (1980) 

ao argumentar que  

[...] a Constituição é a autoridade mais alta, e derivante 
de um poder superior à legislatura, o qual é o único 
poder competente para alterá-la. O poder legislativo, 
como os outros poderes, lhe são subalternos, tendo as 
suas fronteiras demarcadas por ele, e, por isso, não 
podem agir senão dentro dessas normas.

559  
Hauriou (2003) fala de uma superlegalidade constitucional, entendendo ser um 

movimento surgido no fim do século XVIII na América e nos Estados da Europa continental, 

fundada em duas ideias: a primeira de lei fundamental, superior ao poder legislativo ordinário 

e cuja utilidade dá força a leis e costumes constitucionais, e a segunda, de ideia de estatuto 

corportativo do estado, mas que, contudo, depende de um procedimento para que se garanta a 

superlegalidade:  

Por otra parte, es preciso que todos los países que 
admitam expresamente una superlegalidad 
constitucional con procedimiento de revisión, organicen 
cuidadosamente el conjunto de médios destinados a 
asegurar en la práctica la superioridad de las leyes 
constitucionales sobre las ordinárias. El médio más 
eficaz es el control, ecomendado a los jueces, de la 
constitucionalidad de las leyes ordinárias.

560  
Supremacia da constituição pode ser entendida como decorrência da rigidez 

constitucional, como princípio que traduz o sentimento de que a Constituição é o ponto de 

convergência e ao mesmo tempo erradiador dos valores fundamentais do Estado, ou como 

escreve Nobre Júnior (2000) quando esclarece que “se convencionou denominar de 

supremacia constitucional, expressando que a Constituição, como pacto fundador da 

organização estatal, posiciona-se com superioridade diante das demais normas de determinado 

sistema positivo.”561  

Não sustenta-se, do ponto de vista jurídico, o argumento da separação dos poderes 

para justificar a não concretização do princípio constitucional da igualdade em sua dimensão 

positiva, material, ou mesmo da utilização da teoria das sentenças aditivas como método de 

                                                 
559 MELLO, Oswaldo Bandeira de. Teoria das constituições rígidas. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky Editor, 
1980. p. 48. 
560 Cf. HAURIOU, Maurice. Princípios de Derecho Público y Constitucional. Trad. Carlos Ruiz Del Castillo. 
Granada: Editorial Comares, S.L., 2003. p. 340 
561 Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Controle de constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano (breve 
analise comparativa). Revista de Direito Administrativo, out./dez. 2000.  p. 146.  
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decisão para a proteção dos direitos fundamentais solenemente previstos nos textos 

constitucionais, inclusive contra a omissão de atos dos poderes públicos, razão em que o 

Poder Judiciário deve utilizar de seu múnus, que a lei fundamental lhe reserva de modo a 

tornar mais flúido o funcionamento dos poderes públicos.562   

 

4.4 ATIVIDADE JUDICIAL 

 

A história do pensamento jurídico e sua relação com a atividade interpretativa do juiz 

tem seu momento inicial marcante a partir da Revolução Francesa, que atribui, ao juiz, a título 

de atividade interpretativa, não mais do que ser mero repetidor da lei. Tal pensamento ficou 

conhecido como a escola da exegese, que teve como marco teórico o pensamento de 

Montesquieu, justificado em face da vinculação dos magistrados a nobreza e fruto de se 

atribuir maior significado ao conceito de soberania, tendo como substrato básico o povo, 

donde a lei é o produto da vontade geral, importante na sistematização das relações 

intersubjetivas e protecionistas dos cidadãos, contra as intervenções estatais, o que ficou 

registrado no plano positivo, pelo Código Civil francês, de 21 de março de 1804, bem como 

pelos Códigos de Processo Civil e Código Comercial (ambos de 1807) e Penal (1810) todos 

desse mesmo país.563 Contrapondo-se a tal corrente de pensamento, proveniente do 

liberalismo político, é o Art. 4o do Código Civil francês que passou a reconhecer na função 

desempenhada pelo juiz uma atividade independente e criadora do direito, uma fonte do 

direito.564 

                                                 
562 “La Ley Fundamental por su parte se orienta esencialmente a la dignidad intangible del hombre y de 
propósito hace más laborioso el funcionalmiento de los poderes públicos.” Cf. Helmut Simon, La Jurisdicción 
Constitucional, In: Manual de Derecho Constitucional (Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Hiede), Instituto 
Vasco de Administración Pública, Marcial Pons, Madrid, Edições Jurídicas y Sociales, S.A. 1996. p. 848. 
563

 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 113. Registra ainda o autor: 
“Amostra dessa tendência recaiu no Título III, Capítulo V, da Constituição de 3 desetembro de 1791, cujo art. 3o 
dispunha: “Os tribunais não podem, nem se imiscuir no exercício do Poder legislativo, ou suspender a execução 
das leis, nem empreender funções administrativas, ou convocar diante deles os administradores por razão das 
funções destes”. 
Esse imoderado culto à lei (règne de la loi), que tão bem demarcou a escola da exegese, fez desembocar na 
instituição do refere legislatif pelo Decreto que dispôs sobre a organização dos tribunais judiciários, de 16 a 24 
de agosto de 1790, pelo qual toda vez que os juízes reputassem necessário interpretar uma lei por duvidar de seu 
sentido deveriam dirigir-se ao Poder Legislativo, juntamente com o Tribunal de Cassação, inicialmente órgão 
auxiliar do Parlamento, o qual foi instituído com a missão de corrigir os equívocos cometidos pelos tribunais 
sempre que configurassem contravenção do texto da lei.” 
564 “Isso golpeou duplamente o référé legislatif, seja pela sua derrogação pelo art. 4o do Código Civil, seja pela 
mutação funcional que sofrera o Tribunal de Cassação, a qual, limitada por Decreto de 27 de novembro a 1o de 
dezembro de 1790 à existência de contravenção expressa ao texto da lei, estendeu-se, por força da experiência, à 
condição de garante da unidade da jurisprudência. 
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Nobre Júnior (2006) ainda registra estudo de Cruet (1956) que demonstra a 

importância da prática judicial em diversos segmentos da evolução jurídica, evidenciada no 

direito de Roma, por meio do pretor e dada a lentidão do legislador romano, como também no 

direito mulçumano na adequação do direito, positivando as variações da vida social, forçando 

os juízes à interpretação criadora com efeito extensivo, como também o juiz inglês na 

formação do common law. Enfim, para Nobre Júnior (2006)565, Cruet (1956) bem identificou 

ser natural à atividade judicante a presença do carater criativo, como também Lévy-Bruhl 

(2000), ao comentar  

que muitas vezes o juiz se encontra dividido entre a 
obrigação de aplicar a lei e aquela, não menos relevante, 
de ministrar uma justiça eqüitativa e adaptada às 
exigências atuais e, nessa ocasião, acha-se forçado a 
legar ao texto legal um sentido novo, diverso do 
atribuído por seu autor.566 

 A discussão garante Nobre Júnior (2006), também rendeu na seara da fiscalização da 

constitucionalidade, que teve como crítico do controle judicial de constitucionalidade Schmitt 

(1998) que embora defendendo certa margem de liberdade na atividade judicial, seria vedado 

atuar como legislador sob pena de alteração da natureza constitucionalmente atribuída ao 

judiciário, posto ser essencial ao Estado de Direito, a separação de poderes em que as 

características de independência e inamovibilidade, própria do juiz, derivavam da lei definida 

pelo legislador, denotando a distinção entre lei e sentença, relacionada tal ideia ao princípio 

do direito anglo-saxão do due process of law.567  

                                                                                                                                                         
Esse novo contorno ganhou seu lastro legal com a Lei de 1o de abril de 1837, cujo art. 2o estabelecia que, após 
uma segunda cassação fundada nos mesmos motivos da primeira, os tribunais subordinados estariam obrigados a 
respeitar a decisão da Corte de Cassação.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do 
legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 
114. 
Nobre Júnior (2006) registra a seguinte passagem de Cruet (1956): “O juiz, esse ‘ente inanimado’, de que falava 
Montesquieu, tem sido na realidade a alma do progresso jurídico, o artífice laborioso do direito novo contra as 
fórmulas caducas do direito tradicional. Esta participação do juiz na renovação do direito é, em certo grau, um 
fenômeno constante, podia dizer-se uma lei natural da evolução jurídica: nascido da jurisprudência, o direito 
vive pela jurisprudência, e é pela jurisprudência que vemos muitas vezes o direito de evoluir sob uma legislação 
imóvel.” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 114. 
566 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 114. 
567

 Nobre Júnior (2006) transcreve o seguinte trecho de Schmitt: “preciso distinguir entre lei e sentença e, por 
conseguinte, entre legislador e juiz. Por diversa que seja, na prática, a divisão de poderes nos diversos Estados, 
resulta sempre inerente à distinção constitucional dos poderes o fato de que à divisão das funções políticas em 
matéria de organização (pelo menos ao regular-se as competências normais), corresponde uma efetiva 
diversificação da atividade.” (SCHMITT, 1998, p. 79, tradução nossa)” Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. 
Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 
2006), Senado Federal, 2006. p. 115. 
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Já Belle (2000) identifica na atividade de jurisdição constitucional sempre uma função 

criadora mesmo quando atua como legislador negativo retirando do sistema norma legal 

inconstitucional, posto ser inegável, diante das características inerentes à norma e o seu grau 

de incerteza frente a sua compatibilidade ou não com a Lei Fundamental, surgir, nessa 

atividade de controle, certa discricionariedade568. A atividade da Corte Constitucional não se 

demonstra antidemocrática, isso porque, tal tarefa jurisdicional resulta da vontade do poder 

constituinte originário, portanto, necessariamente democrático, mais ainda, gera uma 

diminuição de tensão em relação ao poder legislativo, uma vez que otimiza o ato legislativo 

dando novo sentido a lei ao invés de invalidá-la, em verdade, sustenta Belle (2000) que o juiz 

está sempre em atividade de produção normativa própria do legislador, situação essa que 

configura criação de direito, identificando o quebrantamento, por óbvio, da separação de 

poderes, contudo de grande valia para a paz social: 

En suma, convendría aceptar la evidencia, cuando 
menos en sede académica: El Tribunal Constitucional es 
un órgano político con capacidad de legislar. Es también 
una obviedad que al crear Derecho usurpa la función 
legislativa propia del Parlamento. Sin duda es así y se 
quiebra la vieja doctrina de la separación de poderes. 
Dicho esto, no es menos cierto que  la jurisdición 
constitucional ha ejercido una función política 
conciliadora y pacificadora que ningún otro órgano 
podría haber desempeñado. Esta usrupación al Poder 
Legislativo ha devenido de una tremenda utilidad para 
la conservación de la paz social. Y esa es precisamente 
la función principal del Derecho como instrumento para 
la resolución de conflictos. Ningún otro órgano 
constitucional podría haber legislado sobre el aborto, el 
terrorismo, las liberdades, la integración europea o la 
distribución de competencias entre el Estado central y 
los Estados federados o las Comunidades Autônomas, y 
conseguir una manifestación de respeto de todos los 
partidos y los demás operadores políticos.

569      

Richards (1988) faz interessante análise sobre o constitucionalismo e a interpretação 

constitucional estadunidense, afirmando que a Constituição norte-americana é a Constituição 

escrita de maior duração no mundo e que uma das características mais singulares da tradição 

                                                 
568

 “La norma constitucional presenta la característica de su inconcreción y de su contenido político. Estas 
circunstâncias favorecem un número cresciente de interpretaciones, todas ellas distintas y que cualquier 
observador informado e imparcial consideraría correctas y lógicas. Es en esta labor de optar por una de estas 
interpretaciones  donde el Tribunal Constitucional ejerce siempre su función creadora y normativa. Por ello, no 
existe ningún caso, el Tribunal se limita a aplicar la norma constitucional simplesmente y sin interpretala. Esta 
labor interpretativo es, precisamente, el factor que determina la transcendental importancia del precedente 
constitucional.” Cf. BELLE, Lafuente. La judicialización de la interpretación constitucional.  Madri: 
COLEX, 2000. p. 85. 
569 Cf. BELLE, Lafuente. La judicialización de la interpretación constitucional.  Madri: COLEX, 2000. p. 
94. 
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constitucional estadunidense no que pertine à interpretação constitucional era de investigar a 

intenção dos constituintes originários. Registra que Thomas Jefferson defendia uma fórmula 

alternativa em que cada geração deveria resolver-se quanto à antiga ordem política da maneira 

como entendesse, contudo, não era contra a Constituição escrita; observa que já para John 

Adams e Madison, estes não destoavam quanto à necessidade da Constituição escrita como 

modelo ideal a estabelecer critérios e limites adequados à supremacia parlamentar, 

experiência adquirida com a vivência sob a égide do parlamento britânico, nada obstante, 

entenderam que as complexas culturas modernas não poderiam bitolar-se ao estandarte 

interpretativo definido pelo legislador constituinte originário, impõe afirmar, cabia às 

gerações imbuídas da experiência histórica construída de forma coletiva identificar a 

interpretação a ser extraída da Constituição: 

As complexas culturas jurídicas modernas – seja o caso 
da Constituição britânica não escrita ou a da norte-
americana escrita – contém maneiras coletivas de 
entender de alto grau de abstração e densamente 
estruturadas acercado uso legítimo do monopólio do 
poder coercitivo de um Estado moderno. Estes 
entendimentos coletivos são fruto de muitas gerações da 
experiência histórica compartida e sua interpretação no 
pode compreender-se seguindo padrões estandartizados 
sobre a base do modelo da intenção de quem a escreveu 
ou formulou.

570        

Na mesma trilha, também Enterría (1994) extrai da experiência criativa do 

constitucionalismo estadunidense, agora comparando-o ao francês, em que no norte-

americano, por força dessa atividade de jurisdição constitucional mais criativa, permitiu-se 

que a Constituição de 1787 mantivesse seu teor literal, mesmo diante da modernização da 

sociedade, ao passo que na França, fechada a uma interpretação literal, passou, por período de 

tempo similar, mas teve pelo menos quinze Constituições.571  

Sanchís (2007) ao empreender análise histórica da evolução da interpretação jurídica 

universal sublinha como característica do século XIX a adoção de jurisprudência criativa, 

                                                 
570 “Las complejas culturas jurídicas modernas – sea el caso de la Constitución británica no escrita o el de la 
norteamericana escrita – contienen maneras colectivas de entender de alto grado de abstracción y densamente 
estructuradas acerca del uso legítimo del monopolio del poder coercitivo de un Estado moderno. Estos 
entendimientos colectivos son el fruto de muchas generaciones de experiencia histórica compartida y su 
interpretación no puede comprenderse siguiendo patrones estandartizados sobre la base del modelo de la 
intención de quien la escribó o formuló.” Cf. RICHARDS, David A. J. La intención de los constituyentes y la 
interpretación constitucional. Revista del Centro de Estudicos Constitucionales. n.1. Siptiembre-diciembre 
1988. p. 143.    
571 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. La constitucion como norma y el tribunal constitucional. Madri: 
Civitas, 1994. p. 186-187. 
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portanto, ideológica.572 Outro registro favorável à legitimidade da inevitável criatividade 

judicial é identificado em Enterría (1994) que entende que a Constituição é autêntica norma 

jurídica, e não apenas um acordo momentâneo de grupos políticos, identificando na justiça 

constitucional um meio de integração política e social a serviço da justiça e da dignidade dos 

homens: 

A justiça constitucional tem que começar por dizer, e 
como já temos notado, não dissolve o Estado em 
jurisdição, no elimina a política nem a democracia, 
antes bem purifica seu sentido e reconduz ao seu 
próprio curso, inclusive a via aberto da revisão 
constitucional si tal é a expressa vontade popular; mas, 
ademais, longe de advogar a situações críticas são as 
situações de conflito que contribuem poderosamente a 
sua pacificação, é um instrumento incomparável de 
<<paz jurídica>> e de renovação dos <<consensos 
fundamentais>> que são os que sustetam  a 
Constituição. Como certamente se tem notado, a justiça 
constitucional é o instrumento através do qual a 
fundamental law, o pacto social constitucional retém 
toda a sua virtualidade e eficiência.

573  

Tratando do tema Capalletti (1984) afirma “que a interpretação, a aplicação e, em 

geral, a proteção dos direitos sociais – e dos, com freqüência, vagos programas de ação 

pública que estes requerem – implicam necessariamente um nível bastante elevado de força 

criadora dos tribunais os quais esta nova tarefa se confia.”574. Refere-se o autor, não só aos 

tribunais constitucionais, como também aos tribunais transnacionais a tarefa de controle 

constitucional, afirmando que as declarações de direitos, nacionais e transnacionais tem 

deixado de ser proclamações meramente filosóficas, na medida em que sua aplicação efetiva é 

                                                 
572 “A hora bien, de este modo la jurisprudência conceptual termina dotando de legitimidade técnica a una 
interpretación que es en fonfo creativa y, por tanto, ideológica. En mi opinión, este es el aspecto que aquí 
conviene subrayar de la ciência jurídica del siglo XIX: la escuela de la exégesis, bajo la presunción de la plenitud 
del sistema legal y con el auxilio de los métodos de interpretación, consigue mantener el mito del juez 
plenamente racional y vinculado.” Cf. SANCHÍS, Luis Prieto. Interpretación jurídica y creación judicial del 
derecho. Lima: Paletras Editores S.A.C., 2007. p. 62. 
573 “La justicia constitucional hay que comenzar por decir, y como ya hemos notado, no disuelve el Estado en 
juridicción, no elimina la política ni la democracia, antes bien acendra su sentido y las reconduce a su cauce 
propio, incluso al cauce abierto de la revisión constitucional si tal es la expresa voluntad popular; pero, además, 
lejos de abocar a situaciones críticas en las situaciones de conflicto contribuye poderosamente a su pacificación, 
es un instrumento incomparable de <<paz jurídica>> y de renovación de los <<consensos fundamentales>>, que 
son los que sostienen  la Constitución. Como certeramente se ha notado, la justicia constitucional es el 
instrumento a través del cual el fundamental law, el pacto social constitucional retiene y actualiza toda sua 
virtualidad y eficácia.” (tradução livre) Cf. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. La constitucion como norma y 
el tribunal constitucional. Madri: Civitas, 1994. p. 195-196. 
574 “que la interpretación, la aplicación y, en general, la protección de los derechos sociales – y de los con 
frecuencia vagos programas de acción pública que éstos requieren – implican necesariamente un nivel bastante 
elevado de fuerza cradora en los tribunales a quienes esta nueva tarea se confía.” (tradução livre) Cf. 
CAPPELLETTI, Mauro. Necessidad y legitimidad de la justicia constitucional. In: FAVORAVEO, Loui et al. 
Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Constitucionales, 
1984. p. 618. 
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confiada a organismos independentes, importa dizer, os tribunais, face, justamente, a 

incapacidade do Poder Legislativo de dar concretização aos direitos solenemente previstos nas 

declarações575, pensamento similar é reproduzido na doutrina nacional por Campo (1956).576 

A propósito, Zagrebelsky (2006) identifica o que ele chama de “justiça constitucional 

cosmopolita” consistindo essa no intercâmbio de experiências jurisprudências entre os juízes 

constitucionais com perspectivas de alcance universal577, surgiriam assim como perspectivas 

para o futuro da justiça constitucional uma maior participação dos tribunais supranacionais na 

proteção e concretização de direitos fundamentais, ideia que no Brasil, é defendida por 

Bonifácio (2008).578      

Assim conclui Nobre Júnior (2006) ao expor a evolução do pensamento acerca da 

função criativa do juiz, como sendo algo inexorável diante da impossibilidade de total 

previsibilidade das condutas pelo legislador e até mesmo da falibilidade do ato de legislar, 

bem como da necessidade de se interpretar o texto legal em atenção às transformações 

próprias do meio social. Ressalta ainda a diversidade e amplitude de direitos trazidos pelas 

Constituições o que implica uma leitura dotada de liberdade: 

Além disso, a longa exposição de opiniões doutrinárias 
nos leva a considerar como irrecusável que, versando a 
Constituição uma disciplina não individualizada ou 
detalhada, mas que, ao contrário, caracteriza-se por 
cláusulas gerais e conceitos de valor, não se pode negar 
ao seu intérprete a imensa faculdade de tomar decisões 
com certa autonomia. Isso se dá principalmente no 
âmbito dos direitos fundamentais, no qual a menção a 
expressões como igualdade, dignidade da pessoa 
humana, construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária fornece elementos que, durante o esforço 

                                                 
575 CAPPELLETTI, Mauro. Necessidad y legitimidad de la justicia constitucional. In: FAVORAVEO, Loui et 
al. Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 1984. p. 616 - 617. 
576 CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. v. 2. Rio de Janeiro: Livraria F. Bastos, 1956. p. 403. 
577 “Más allá de la decisión, sin duda importante, de los medios para la interpretación constitucional, se advierte 
que la disputa se refieri directamente a la legitimidad de la participación de las jurisprudências de orientación en 
la construción de perspectivas jurídicas de orientación común, tendencialmente universais.” Cf. 
ZAGREBELSKY, Gustavo. Jueces constitucionais. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. n. 117, 
septiembre - diciembre, Año 2006. Disponível em 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/117/inf/inf11.htm. Acesso em 25/7/2008.  
578 “Os direitos fundamentais são protegidos pela Constituição numa dupla dimensão. Internamente, por meio da 
ação da justiça constitucional, dos juízes de todas as instâncias, denominados juízes constitucionais, os quais 
deverão consolidar um juízo de validação ou invalidação das decisões internas, conformando ou não as decisões 
com a Constituição. Exatamente, por meio dos Órgãos de monitoramento do Sistema Regional de Proteção dos 
Direitos Humanos, cuja base normativa é a Convenção interamericana dos Direitos Humanos – o Pacto de San 
José da Costa Rica – e o Protocolo de San Salvador para os direitos econômicos, sociais e culturais.” Cf. 
BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. 
São Paulo: Método, 2008. p. 322 - 323.       
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exegético para sua concreção, permitem uma 
pluralidade de deliberações.

579 

Após reconhecer, na história, certa evolução em direção à autonomia do intérprete 

quanto à concretização de cláusulas gerais e seu valor, notadamente diante do âmbito de 

aplicação dos direitos fundamentais, no que é conhecido como pós-modernismo, imperioso é 

que o esforço exegético, quanto a sua concretização em matéria de princípios constitucionais, 

máxime na atual fase da ciência jurídica ocidental, guarda especial importância na adoção das 

sentenças aditivas. 

A criação judicial também é atacada sob o argumento da falta de legitimação dos 

juízes. Nesse aspecto convém trazer à análise do presente estudo o debate em torno do 

conceito de democracia que tem sofrido evolução com o passar do tempo e, atualmente, 

reclama uma compreensão maior que aquela compreensão formal tradicionalmente repetida 

pela doutrina. A compreensão puramente formal de democracia é identificada por Ferrajoli 

(2008) como sendo um método de formação das decisões públicas. Dessa  forma,  

a fonte de legitimação democrática dos poderes públicos 
é unicamente a autonomia, isto é, a liberdade positiva 
que consiste em ‘governar-se por si mesmo’ e ‘em que a 
regulação da própria conduta não dependa de outros, 
senão de um’. Ou o fato, em outras palavras, de que as 
decisões sejam tomadas, diretamente ou indiretamente, 
por seus destinatários, o de maneira mais exata, pela 
maioria deles e sejam, por isso, expressão da ‘vontade’ 
e da ‘soberania popular’.

580  

Traduz uma concepção puramente formal ou procedimental de democracia, orientada 

segundo a ideia de que o povo ou, seus representantes, através da regra da maioria 

parlamentar, legitimam as ações dos poderes públicos. Não demora muito para constatarmos o 

desacerto e a insuficiência dessas concepção de democracia. Basta lembrar os regimes 

totalitários, em especial o fascismo e o nazismo, cujo golpe consistiu em chegar ao Poder por 

meio de métodos legítimos, segundo o aspecto formal-procedimental, mas que, contudo, 

mesmo dotados da legitimação da maioria, resultaram em regime opressores da minoria e 

anti-democráticos, posto que descumpriram o conteúdo constitucional relativo aos direitos 

fundamentais. Ferrajoli (2008) identifica assim quatro aporias ou contradições relativas à 
                                                 
579 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa n. 170 (abril/junho de 2006), Senado Federal, 2006. p. 117. 
580 “la fuente de legitimación democrática de los poderes públicos es únicamente la autonomía, esto es, la 
libertad positiva que consiste en `gobernarse por sí mismo´ y `en que la regulación de la propia conducta no 
dependa de otros, sino de uno´. O el hecho, en otras palabras, de que las decisiones sean tomadas, directa o 
indirectamente, por sus detinatários, o de manera más exacta, por la mayoría de ellos y sean, por eso, expresión 
de la `voluntad´ y de la `soberanía popular´.” Cf. FERRAJOLI, Luige. Democracia constitucional y derechos 
fundamentales. La rigidez de la constitución y sus garantias. IN: FERRAJOLI, Loui el al. La teoria del derecho 
en el paradigma constitucional. Madrid: Fundación Colóquio Jurídico Europeo, 2008. p. 73 - 74. 
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concepção puramente formal ou procedimental de democracia, sendo a primeira de falta de 

alcance empírico e capacidade explicativa, justo que limitada a concepção de democracia a 

uma ideia formal. O estado constitucional de direito limita também o poder absoluto do povo 

e da vontade da maioria vinculado ao respeito de normas constitucionais específicas como é o 

princípio da igualdade e os direitos fundamentais. A segunda aporia consistiria na ausência de 

limite substancial à democracia formal, pois em teoria sempre é possível, que com o método 

democrático se suprima, por maioria, os próprios métodos democráticos. Uma terceira razão 

consiste no nexo indissolúvel que se observa entre soberania popular e democracia política, os 

direitos fundamentais que operam como limites a vontade da maioria absoluta e que são 

ignorados pela democracia formal. Nesse sentido, os direitos de liberdade são postos em 

primeiro lugar na medida em que só se tem autêntica vontade popular se for possível 

expressá-la livremente. Por fim, a quarta razão está ligada ao caráter político-filosófico posto 

que parte a democracia formal da ideia de auto-governo do povo como se este povo fosse um 

corpo político, uma vontade homogênea. Nada obstante, isso não existe.581 

Propõe Ferrajoli (2008) a redefinição de democracia através da redefinição de 

soberania popular de modo a compatibilizá-la com o paradigma constitucional democrático, o 

que implica reconhecer que qualquer concepção de soberania está em contradição com a ideia 

de democracia constitucional e mesmo com a ideia de democracia, portanto, a ideia de 

poderes soberanos ou absolutos, incluso a ideia de onipotência da maioria do povo ou de seus 

representantes. Para redefinição de democracia é imperioso o desenvolvimento do 

constitucionalismo do século XX, em que o nexo estrutural entre democracia e 

constitucionalismo reside justamente em retirar constitucionalmente a possibilidade de a 

maioria subtrair da minoria, a possibilidade desta vir a tornar-se maioria: “Para que um 

sistema político seja democrático é necessário que se subtraia constitucionalmente da maioria 

o poder de suprimir ou limitar a possibilidade de as minorias se converterem por sua vez em 

maioria.”582            

Daí ser caro à democracia o papel dos juízes constitucionais, posto que a eles são 

atribuídas constitucionalmente, a tarefa de garantir a rigidez constitucional, é dizer que o 

                                                 
581 FERRAJOLI, Luige. Democracia constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la constitución y 
sus garantias. In: FERRAJOLI, Loui el al. La teoria del derecho en el paradigma constitucional. Madrid: 
Fundación Colóquio Jurídico Europeo, 2008. p. 76 - 83. 
582 “Para que un sistema político sea democrático es necesario que se sustraiga constitucionlmente a l mayoría el 
poder de suprimir o limitar la posibilidad de que las minorías se conviertan a su vez en mayoría.” Cf. 
FERRAJOLI, Luige. Democracia constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la constitución y sus 
garantias. In: FERRAJOLI, Loui el al. La teoria del derecho en el paradigma constitucional. Madrid: 
Fundación Colóquio Jurídico Europeo, 2008. p. 85. 



 175
 

núcleo não modificável sustente-se, em termos de efetividade, e, não somente, pelo aspecto da 

mera previsão solene.583 Implica concluir, portanto, que a democracia constitucional, 

entendida não só pela sua dimensão formal, mas, principalmente, pela sua dimensão 

substancial, legitima a atividade criativa dos juízes constitucionais contra a usurpação dos 

limites constitucionalmente impostos em relação à vontade da maioria, direta ou 

representativa.          

Ainda quanto à identificação de argumentos legitimadores da atividade criadora dos 

juízes, Cappelletti (1984) defende a atividade criadora de direito dos juízes em função da 

tarefa de proteção dos direitos fundamentais. O autor registra cinco argumentos favoráveis à 

legitimidade criadora de juízes, a saber: o primeiro consiste na percepção empírica de que os 

resultados obtidos da democracia representativa, por vezes, não expressam a vontade popular 

devido às manobras realizadas entre os distintos centros de poder, configurando, nessas 

hipóteses, os interesses de grupos concorrentes em detrimento do interesse do povo, o que 

pode acontecer, ainda, de organismos de distintos ramos políticos não terem acesso e não 

poderem externar ou interferir na formação da vontade do Estado; o segundo argumento busca 

contradizer a crítica que se faz de que a escolha dos juízes carece de representatividade e 

sustenta que os juízes no exercício de sua atividade se legitimam por motivarem suas decisões 

através de argumentos acessíveis ao público, tais esforços de buscar um sentido que ultrapassa 

a mera declaração do conteúdo da lei, traduz-se no empenho de tornar em fiéis aos 

compromissos da justiça e da igualdade, portanto, mais suscetíveis à sindicabilidade e 

controle do povo; um terceiro argumento deriva da tarefa que têm os tribunais constitucionais 

de proteção de grupos que não têm acesso, nem podem manifestar opinião nas esferas 

políticas, ou seja, não conseguem se fazerem presentes no jogo político e, portanto, interferir 

na opinião e na vontade estatal; o quarto argumento que o autor elenca consiste na natureza 

judicial dos debates, posto que são levados aos juízes não casos abstratos ou problemas 

hipotéticos para serem resolvidos, como ocorre com o legislativo, mas são levados casos 

concretos, problemas reais que ocorrem na vida do cidadão, as leis judiciais, portanto, 

prescisamente em razão do procedimento judicial de elaboração desse tipo de direito nos 

                                                 
583 “Pero está claro que estos límites y vínculos, impuestos a los poderes de la mayoría a través de la 
estipulación constitucional de los derechos fundamentales y de sus garantías, son normas no ya formales, sino 
sustanciales. Estas normas tienen que ver con los contenidos de las decisiones, condicionan su validez sustancial 
y no simplesmente formal y, por lo tanto, contradicen la tesis según la cual la democracia consistiria únicamente 
en un método, es decir, en reglas procedimentales que aseguran la representatividad popular a través del sufrágio 
universal y del principio de la mayoría.” Cf. FERRAJOLI, Luige. Democracia constitucional y derechos 
fundamentales. La rigidez de la constitución y sus garantias. In: FERRAJOLI, Loui el al. La teoria del derecho 
en el paradigma constitucional. Madrid: Fundación Colóquio Jurídico Europeo, 2008. p. 85 - 86.     
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tribunais, face ocorrer de maneira mais gradual, experimental e lenta, sendo possível corrigir, 

melhorar e formar uma lei mais adequada a realidade social; já o quinto e último argumento, 

liga-se a ideia de controle do poder da maioria, é dizer, realça a função judicial de garantir um 

melhor equilíbrio de poderes.584     

Na Itália a atuação do Poder Judiciário, no uso da teoria das sentenças aditivas, tem se 

legitimado, também, diante da inércia do Poder Legislativo em corrigir, em tempo razoável, 

as situações ilegais de discriminação legal quando a omissão legislativa parcial é identificada 

no caso concreto. Exemplo disso é a sentença 440/1995585, em que se reconheceu e justificou 

o uso de sentença aditiva para corrigir omissão legislativa em torno de tratamento 

discriminatório dado pelo legislador desprovido de justificativa constitucional o qual não foi 

corrigido mesmo após decorridos sete anos da data em que a sentença judicial reconheceu a 

omissão legislativa injustificada.  

No Brasil, conforme já tivemos oportunidade de defender anteriormente, ao 

empreendermos o estudo sobre a evolução história da justiça constitucional, o acesso das 

entidades de representação da sociedade e do próprio cidadão comum aos instrumentos de 

discussão em sede de jurisdição constitucional dão o caráter de legitimidade à função criadora 

de nossos juízes constitucionais, associado ao amplo e democrático nível de debate em torno 

das discussões que são postas ao enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, sobretudo com 

a inclusão, entre nós, da figura jurídica do amicus cúria.      

 O princípio republicano é relevante e norteador para o trabalho de criação dos juízes 

em relação à supremacia majoritária parlamentar, apta a justificar a justiça constitucional. Em 

grego o termo república correspondente, politéia, que significa comunidade política e em 

latim, res publica, significa coisa do povo ou de propriedade comum do povo, que exclui em 

sua compreensão qualquer ideia ligada a hereditariedade na transmissão do poder, assumindo, 

também, um sentido de regime de liberdade. Durante a história, o termo recebeu significações 

diversas, via de regra, com sentido contrário a governos autocráticos, as formas de exercício 

de poder centralizado. A partir da Revolução Francesa e com o advento do constitucionalismo 

                                                 
584 CAPPELLETTI, Mauro. Necessidad y legitimidad de la justicia constitucional. In: FAVORAVEO, Loui et 
al. Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 1984. p. 622-633. 
585 “La perdurante inerzia del legislatore non consente - dopo sette anni dall'ultima sentenza, ribadita nei suoi 
contenuti dall'ordinanza n. 52 del 1989 - di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi 
affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze - 
come quella del buon costume tutelato dall'art. 724 - pur apprezzabili ma di valore non comparabile”. Disponível 
em: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/filtro.asp. Acessado em 31/08/2009. 
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o termo passa a ser compreendido como exercício do poder e da estrutura de poder em 

benefício do povo, como princípio virtuoso, de respeito às leis.  Essa concepção 

caracterizava-se por concentrar na assembléia os poderes do Estado e a ideia de república 

residia na radical concepção de que todo poder reside no povo, seja quanto à origem seja 

quanto à titularidade de seu exercício, fruto que era da concepção rousseaunina e do 

jaconismo de forte tendência liberal.586 Há ainda, conforme registra Canotilho (1995), o 

sentido de república como ethos, é dizer, ideia que não se reduz ao unidimensional estado de 

direito ao princípio democrático retratado como método e forma de domínio. Nesse sentido, a 

ideia de república possibilita uma sociedade livre, justa e fraterna.587    

 Zagrebelsky (2006) ao tratar do princípio republicano também observa em seu sentido 

uma concepção ligada à vida coletiva, de pertencente ao povo, contudo, não de povo reunido 

de qualquer forma, mas sim de povo enquanto sociedade organizada, fundada em base de 

consenso legítimo e sobre a utilidade comum, ficando o termo democracia mais ligado à ideia 

de governo.588 Busca, o autor, identifica que a justiça constitucional, é em verdade, uma 

função da república e não uma função da democracia, justamente porque cabe à justiça 

constitucional a realização do controle sobre a parte da constituição que não se vota, a 

denominada res publica.589 No Brasil, a ideia republicana da Constituição de 1988, tem seu 

conteúdo material já identificado a partir do preâmbulo constitucional em que a Assembléia 

Nacional Constituinte, através dos representantes do povo brasileiro, institui um Estado 

Democrático, cujos objetivos, dentre outros, visam assegurar a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, fundada na harmonia. No artigo 3º da 
                                                 
586 “[...] para além da democracia e do Estado de direito, o ideal republicano afirma-se como cultura cívica e 
política, como ethos comunitário (res publica), como amititia do povo (res populi), como reino de liberdade 
estética e cultural (da feliz <<unidade do Estado e da cultura>>, no pensamento republicano, falava Thomas 
Mann). Este ideal ultrapassa os horizontes estreitos e unidimensionalizantes de um jurídico Estado de direito e de 
uma democracia, sistematicamente reduzida a <<método>> e <<forma>> de domínio. A República é, assim, 
uma <<possibilidade espiritual>> e uma <<distanciação>>: possibilidade de uma <<sociedade mais livre, justa e 
fraterna>>.” Cf.CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria 
Almedina 1995.  p. 302 - 488. 
587 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina 1995.  
p. 488. 
588 “Un punto claro es que la res populi es la res totius populi. Y, si es cosa de todo el pueblo, no puede ser de 
alguna de sus partes, ni siquiera de la mayoría. Además, la utilitatis communio implica una cierta 
despersonalización de las cuestiones políticas.” (Tradução livre) Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. Jueces 
constitucionais. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. n. 117, septiembre-diciembre, Año 2006. Disponível 
em http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/117/inf/inf11.htm. Acesso em 25/7/2008. 
589 “Una vez fijado este principio: la justicia constitucional es función de la república, no de la democracia, 
debería abrirse el camino para una nítida distinción de principio respecto a la legislación, función de la 
democracia. La legislación es función de aquello sobre lo que "se vota", mientras que la justicia constitucional es 
función de aquello sobre lo que "no se vota", porque es res publica.” Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. Jueces 
constitucionais. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. n. 117, Septiembre-Diciembre, Año 2006. 
Disponível em http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/117/inf/inf11.htm. Acesso em 25/7/2008. 
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Constituição são estabelecidos e definidos valores que dão conteúdo ao princípio republicano, 

constituindo objetivos do Estado brasileiro a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e a 

marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; e, a promoção do bem de 

todos repudiando as formas de discriminação. 

Dworkin (2002) empreende crítica à premissa majoritária, ou seja, à postura adstrita 

dos magistrados em dar primazia à vontade da maioria legislativa. De acordo com sua teoria 

da interpretação constitucional, defende uma leitura moral da Constituição pelos magistrados 

em que a interpretação constitucional é sensível às convicções da moralidade pública.590 Para 

o autor a leitura moral consubstancia-se em uma forma particular de ler e aplicar a 

Constituição política, dado o pressuposto que a maioria das Constituições atuais impõe 

direitos individuais contra os governos de forma ampla e abstrata.591 Diante de tal pensamento 

observa-se que a Constituição, ao estatuir um valor, um mandamento, primeiro reconhece um 

princípio moral, ou seja, estabelece ser incorreto o Estado privar o cidadão em certo grau de 

liberdade ou direito, incorporando assim, tal princípio moral ao ordenamento, ao Direito. Para 

Dworkin (2002), a opinião sobre determinado assunto constitucional que gere dúvida deve 

passar, previamente, pela identificação de como o princípio moral é entendido, ou seja, a 

forma como este princípio moral foi incorporado pelo Direito. Tal atividade, reconhece o 

autor, faz surgir a primeira das críticas à leitura moral da constituição, consubstanciada na 

assertiva de que se estaria dando aos juízes poder absoluto para impor suas convicções morais 

ao público.592 Entretanto, entende serem críticas equivocadas, posto que não há qualquer 

inovação revolucionária na teoria da leitura moral, dado que os advogados e juízes quando 

defendem determinada estratégia ou argumento jurídico na interpretação da constituição, nada 

mais fazem que usar da leitura moral593, como ocorre com a classificação dos juízes, segundo 

suas convicções liberais e conservadoras, posto que tal classificação repousa no modo 

diferente de entendimento quanto aos valores morais adotados pela Constituição, ou seja, do 

modo de compreender o texto constitucional de acordo com suas convicções morais, embora, 

                                                 
590 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n.o7, julho-dezembro, 2002. p. 3. 
591 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p. 4. 
592 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p. 5. 
593 “Los abogados y los jueces, en su trabajo contidiano, tratan institivamente a la Constitución como expresión 
de requerimentos morales abstractos que solamente pueden ser aplicados a casos concretos a través de juicios 
morales noveles.” Cf. DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p. 6.     
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frequentemente, neguem os juízes suas opções morais, buscando justificar suas decisões de 

outras formas, mesmo que de modo insatisfatório. Dworkin (2002) defende o verdadeiro 

caráter e importância do sistema constitucional, ou seja, de não ser um governo somente 

abaixo das leis, mas também abaixo dos princípios, denunciando a necessidade de maior 

exame da conexão entre democracia e vontade da maioria.594 

Passa Dworkin (2002) a tratar da leitura moral afirmando que, muitas das cláusulas, na 

Constituição estadunidense, que tratam e protegem os indivíduos e as minorias do governo, 

encontram-se na declaração de direitos e são redigidas em uma linguagem moral 

excessivamente abstrata, como é exemplo os direitos à liberdade de expressão, ao devido 

processo legal e a igualdade, em que sugere-se uma leitura mais próxima ao natural, 

referindo-se a princípios morais abstratos incorporados no texto como limitações ao poder do 

governo, contudo, adverte que nem todo conteúdo de uma Constituição exige uma leitura 

moral, carecendo apenas naquela parte do texto constitucional, que seja, notadamente 

abstrata595 podendo, ainda, obter de um intérprete ou outro uma leitura do princípio moral 

mais abrangente e de força mais clara.596 

Dworkin (2002) observa que a grande dificuldade de se definir o que seja a 

democracia, é de natureza filosófica e reside na identificação do valor ou ponto fundamental 

de uma democracia, uma vez que essa varia de governo para governo. A tese dos resultados 

justos de um processo político, baseada na premissa majoritária, “[...] insiste que os 

procedimentos políticos devem ser desenhados para que a resolução que favoreça uma 

maioria ou pluralidade de cidadão, ou que lhe favoreceria se tivessem informação adequada e 

                                                 
594 “Consideran el entusiasmo por la lectura moral, dentro de uma estructura política que da la autoridad final 
interpetativa a los jueces, como elitistas, antipopulista, antirrepublicana y antidemocrática. Esta visión descansa, 
como veremos, sobre uma presunción popular pero sin examinar de cerca la conexión entre la democracia y la 
voluntad de la mayoria, una presunción que la historia estadounidense de hecho ha rechazado consistentemente. 
Cuando nosotros entendamos mejor a la democracia, veremos que la lectura moral de una Constitución política 
no es antidemocrática, sino, por el contrario, es prácticamente indispensabile para la democracia.” Cf. 
DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p. 11. 
595 “Por supoesto que la lectura moral no es apropiada para todo aquello que una Constitución contiene. La 
Constitución estadunidense incluye uma gran cantidad de cláusulas que no son particularmente abstractas ni 
redactadas em el lenguaje de principio moral.” Cf. DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la 
Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002.  p. 12.    
596 “Por supoesto hay espacio para estar em desacuerdo acerca de la forma correcta de estabelecer estos 
princípios morales abstratos, como para hacer su fuerza más clara para nosotros, y para ayudarmos a aplicarlos a 
controversias políticas más correctas. Favorezco una forma particular de exponer los princípios constitucionales 
em el nivel más general possible, e intento tratar de defender esta forma de concebirlos a lo largo y ancho del 
libro.” Cf. DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p. 13. 
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tempo suficiente para a reflexão.”597 A referida tese não nega a existência de que os 

indivíduos tenham importantes direitos morais que a maioria deve respeitar.598 Para o autor 

“[...] a concepção constitucional exige que os procedimentos democráticos precedam de uma 

preocupação por um status igual entre os cidadãos e não no compromisso com a metas da 

regra majoritária.”599 A democracia é um governo do povo no sentido comunal e requer um 

autogoverno fundado na moral, sendo que a premissa majoritária ignora esta concepção 

constitucional de democracia.600  

Já sobre a premissa majoritária e o direito à igualdade, Dworkin (2002) defende a 

prevalência do segundo, mesmo sendo o direito de liberdade fundamento razoável à 

justificativa da premissa majoritária. O autor faz uma diferenciação entre a igualdade política 

e a igualdade econômica, ao afirmar que a igualdade política, o direito ao sufrágio, atualmente 

e em maior porte nos estados desenvolvidos como é o caso dos Estados Unidos da América, 

tem se manifestado no sentido de os povos utilizarem do voto com vistas à manutenção de 

suas necessidades patrimoniais particulares, fator que impede o raciocínio fundado na 

igualdade política, garantido ou justificando a premissa majoritária, já que em uma estrutura 

econômica piramidal, a base da pirâmide é sempre formada por pessoas com nível de renda 

mais baixo. É dizer, a igualdade política seria também fundamento para a justificativa da 

premissa majoritária face a maior parte do povo estar na base da pirâmide. Dworkin (2002) 

argumenta a necessidade de investigar o que seja igualdade política, igualdade esta, baseada 

em ação estadística (uma atuação de conjunto voltada para interesses particulares), isso 

porque é baseada em um poder político que, em face da democracia ser representativa, sofre 

influência do poder econômico presente na esfera de atuação de uma minoria, contudo, é forte 

                                                 
597 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p.23. 
598 “Están de acuerdo que la mayoría no debe ser siempre el juez final cuando su próprio poder debe estar 
limitado a proteger los derechos individuales, y aceptan que al menos algunas decisiones de la Corte Suprema 
que invalidaron la legislación popular, como lo hizo la decisión Brown, estaban correctas.” Cf. DWORKIN, 
Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 
n. 7, julho-dezembro, 2002. p.24.  
599 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002. p. 25. 

600 “Por lo tanto, una comunidad política genuina debe ser una comunidad de agentes morales independientes. 
No debe dictar qué deben pensar sus ciudadanos acerca de asuntos de juicio político, moral o ético, pero por el 
contrario debe proveer cinscunstancias que les fomenten llegar a creencias sobre estos asuntos a través de su 
propia reflexión y finalmente de su convicción individual.” Cf, DWORKIN, Ronald. La Lectura de la 
Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 
2002. p. 32 - 33. 
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na persuasão do poder político.601 “A igualdade política, no modelo estadístico de ação 

coletiva, deve ser definida como uma questão não de poder senão de classe de status pensado 

em conexão com as condições de autogoverno democrático.”602 Isso porque, tomando como 

exemplo que um presidente é eleito muitas vezes, para algumas ações, valem-se de outros 

indivíduos que não foram eleitos e que recebem do presidente um grande poder sem respeitar 

a premissa majoritária ou a igualdade política e, analisando sob esse aspecto, “[...] a leitura 

estadística de ação política coletiva, tem pouco sentido com a relação de idéia de que a 

igualdade política está comprometida sempre que a vontade da maioria seja frustada.”603 

Prega, portanto, uma releitura do direito de igualdade na perspectiva de uma leitura comunal 

de ação coletiva (atuação em conjunto voltada para o interesse do grupo).   

 Conclusivamente o autor defende a necessidade de rechaçar a premissa majoritária 

como justificativa para a democracia, sustenta a necessidade de se realizar a leitura moral da 

Constituição essa sim de maior conformidade com o modelo democrático.604     

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Supremo Tribunal Federal tradicionalmente manifestou jurisprudência quanto aos 

efeitos do controle de constitucionalidade das normas entendendo-os serem do tipo ex tunc, 

reconhecendo-se, apenas, a nulidade da norma. Tal entendimento era sustentado pelo Ministro 

Moreira Alves que reconhecia ser inadmissível a declaração de inconstitucionalidade sem a 

pronúncia de nulidade da lei. 

                                                 
601

 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002.  p. 38. 
602 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002.  p. 38. 
603 DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002.  p. 39. 
604 “Em estas circunstancias, rechazar la premisa mayoritaria significa que podemos buscar la mejor 
interpretación con una mente más abierta: no tenemos ninguna razón de principio para tratar de forzar nuestras 
prácticas dentro de algún molde mayoritario. Si la más franca interpretación de la práctica constitucional 
estadounidense demuestra que nosoutros jueces tienem la autoridad interpretativa final, y que ellos 
principalmente entienden la Declaración de Derechos como una constitución de principios – si ésta explica mejor 
las decisiones que los jueces toman en realidad y que el público acepta en gran parte – no tenemos ninguna razón 
para resistir esa lectura y crear tensiones por una que parezca congeniar más con una filosofía mayoritaria.” Cf. 
DWORKIN, Ronald. La Lectura de la Constitición y la Premisa Mayoritaria. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, n. 7, julho-dezembro, 2002.  p. 47. 
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Essa jurispridência ficou conhecida como a tese do legislador negativo, importa dizer, 

o Poder Judiciário no exame de constitucionalidade das normas somente poderia atuar para 

retirar a norma do sistema, espécie de controle negativo. 

Essa corrente jurisprudencial também foi utilizada em matéria tributária para justificar 

a não concretização do princípio da igualdade quanto à sua dimensão positiva ou material. Por 

esses pronunciamentos, nas hipóteses de restar violado o princípio da igualdade em face de 

determinados grupos ou pessoas não alcançadas pela norma jurídica, o Poder Judiciário 

somente poderia declarar a nulidade da norma, sendo-lhe vedado estender os efeitos da 

referida norma àqueles não contemplados expressamente na lei. Agindo de forma diferente 

estaria o Poder Judiciário atuando como legislador e violando o princípio da separação dos 

poderes. 

O tema relaciona-se ao problema das omissões legislativas, situações de 

inconstitucionalidade material e que podem ser classificadas como omissões totais ou 

absolutas e relativas ou parciais.  

As omissões legislativas do tipo parciais nos interessam de perto. Essas 

consubstanciam-se na incompatibilidade substancial da norma com a Constituição na parte 

que deixa de prever algo que deveria, é dizer, há atividade normativa em abstrato, entretanto, 

essa atividade normativa é incompleta. Na parte em que a norma é imcompleta e, portanto, 

deixa de contemplar grupos ou pessoas, sem respaldo constitucional, torna-se incompatível 

com o texto supremo, justamente face  violar o princípio da igualdade, na medida em que gera 

uma discriminação. 

Diante desse fato, a atuação do Poder Judiciário limitando-se apenas a retirar do 

sistema a norma parcialmente omissa (controle negativo) gera retrocesso e diminuição ao 

direito daqueles que foram comtemplados pela norma parcialmente omissa. 

A discussão em torno da utilização da teoria das sentenças aditivas, parte do 

pressuposto de que existe norma legal editada pelo Poder Legislativo, contudo, a norma é 

omissa parcialmente e nesse aspecto é inconstitucional porque prever menos do que deveria. 

Imperioso deixar patente que o Poder Judiciário, dessa forma, não edita norma jurídica, não se 

depara, portanto, com uma situação de ausência completa de previsão legal. 

Diante dessas hipóteses surge a possibilidade de o Poder Judiciário valer-se das 

denominadas decisões interpretativas de conteúdo aditivo, ou simplemente denominadas pela 

doutrina italiana de sentenças aditivas. São decisões proferidas no controle de 

constitucionalidade que, valendo-se do método de interpretação conforme a Constituição, 

suprem a omissão, estendendo os efeitos da norma omissa em relação aos grupos e indivíduos 
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não contemplados, desde que, na apreciação judicial, a norma apresente omissão 

inconstitucional. Com isso tem-se a maximização da força normativa do princípio da 

igualdade. 

Reconhecemos a demoninada interpretação conforme a constituição como método 

interpretativo segundo o qual nenhuma norma será declarada inconstitucional enquanto for 

possível ser interpretada em harmonia com a Constituição. 

As sentenças aditivas inseridas nesse contexto resultam do método de interpretação 

conforme a Constituição, em que se reconhece a omissão inconstitucional na norma, no 

entanto, não se declara a nulidade da norma, imprimindo eficácia à atividade estatal, 

apresentando, portanto, efeito integrativo. Dito isso, observamos que o uso das sentenças 

aditivas tem conotação essencial com a atividade propriamente jurisdicional qual seja de dar 

vida ao sistema legal. 

Na Itália, onde as sentenças aditivas são largamente utilizadas, o sistema de controle 

de constitucionalidade caracteriza-se por ser incidental, do tipo misto, combinando o modelo 

europeu-continental kelseniano com elementos do judicial review of legislation.  

O estudo comparado do sistema de controle de constitucionalidade italiano e brasileiro 

revela diferenças específicas, mas que não impedem o uso da teoria das sentenças aditivas 

aqui no Brasil. Tanto na Itália como no Brasil as decisões do controle de constitucionalidade 

podem ser classificadas quanto ao resultado como decisões de acolhimento e de rejeição. As 

sentenças aditivas têm natureza de decisões de acolhimento, é dizer, no exame de 

constitucionalidade reconhece-se fundada a inconstitucionalidade exatamente na parte ou 

naquilo que a norma deveria ter previsto e não previu. 

Na Itália a teoria das sentenças aditivas ganhou formulação de princípio em que, uma 

vez reconhecendo-se a existência de omissão parcial da lei em afronta ao princípio da 

igualdade, tornasse imprescindível a adoção de medida, pelo Poder Judiciário, para suprir a 

omissão verificada na norma jurídica. 

As críticas doutrinárias quanto ao manuseio das sentenças aditivas são de que o Poder 

Judiciário estaria invadindo o campo de atuação do Poder Legislativo e que ao juiz faltaria 

legitimidade democrática para alterar prescrições emanadas do Poder Legislativo por meio da 

atividade interpretativa. 

A doutrina que defende o uso das sentenças aditivas apresenta como contra argumento 

a justificativa da própria evolução histórica da jurisdição constitucional no mundo; denuncia o 

equívoco, particularmente do pensamento ocidental, de que o Poder Judiciário deveria estar 

alheio à materialização da vontade dos governados. Historicamente coube ao Poder Judiciário 
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a proteção dos direitos de minoria face à impossibilidade de participação de alguns setores da 

sociedade na cena política em determinados momentos. 

Assim o Poder Judiciário não cria norma jurídica, ao contrário, utiliza-se da norma já 

existente, criada pelo legislador, e estende-a àqueles que não foram contemplados por motivo 

de falha no processo legislativo ou mesmo diante da impossibilidade do legislador ter previsto 

todas as situações em abstrato capazes de serem jurisdicizadas.     

Constata-se o aproveitamento da norma parcialmente omissa e da atividade do 

legislador e evita-se retrocesso ou diminuição no direito daqueles já contemplados pela norma 

jurídica. 

O sistema de controle de constitucionalidade no Brasil é do tipo misto e combina os 

modelos difuso e concentrado. Face à existência do modelo difuso, o controle de 

constitucionalidade aqui não compente apenas à Corte Constitucional; no Brasil, os juízes 

singulares são juízes constitucionais e podem exercer o exame sobre as omissões parciais 

inconstitucionais da legislação, bem como qualquer cidadão pode acionar o controle de 

constitucionalidade com tal propósito já, em primeira instância de julgamento, forçando o 

exame da omissão parcial inconstitucional, preliminarmente, à solução de mérito no caso 

concreto. 

Temos que o modelo difuso de controle das omissões inconstitucionais é 

essencialmente democrático, na medida em que concretiza o princípio constitucional da 

universalização da justiça, mormente se comparado com o modelo concentrado, cujos 

legitimandos ativos, ao manejo das ações próprias a esse modelo, são enumerados pela 

Constituição e tomando como exemplo a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

verificamos a diminuição de direitos em termos de praticidade na vida do cidadão vítima da 

omissão legislativa inconstitucional na medida em que tem por propósito declarar a mora do 

legislador, como meio de proteção à normatividade constitucional, vale afirmar, não tem por 

finalidade proteger o direito subjetivo do cidadão. 

A atividade criativa do juiz desenvolvida no ato de interpretar dissocia-se da atividade 

de criação legal. O magistrado tem por função investigar a lei de modo a extrair a norma 

jurídica possível e dedutível do sistema jurídico. As sentenças aditivas são resultado do ato de 

debulhe que o julgador faz sobre o ordenamento jurídico, maximizando o princípio 

constitucional da igualdade face à existência de uma omissão parcial da legislação, 

desqualificada por falta de justificativa constitucional. Somente o uso indiscriminado das 

decisões aditivas poderia justificar a crítica de atuação paralegislativa do judiciário. 
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A doutrina propõe limites ao uso das sentenças aditivas na hipótese da norma 

impugnada admitir várias alternativas normativas possíveis para a colmatação da omissão 

legislativa parcial, o que permitiria ao magistrado a escolha dentre múltiplas opções 

normativas e configuraria uma atuação exclusiva do legislativo. 

O uso da teoria das sentenças aditivas limitar-se também em face da matéria jurídica 

objeto da questão ficando vetado o manejo em direito penal, em direito tributário, quando 

trata de majoração ou criação de tributo, bem como em situações em que verifique-se um 

custo ao erário passível de dotação orçamentária para a cobertura. 

Quanto aos efeitos, via de regra as decisões aditivas passam a gerar efeitos quando da 

sua publicação e quanto a amplitude dos efeitos, segue a sorte do tipo de controle de 

constitucionalidade em que é proferida, se abstrato ou concreto.   

O Supremo Tribunal Federal mitigou a orientação jurisprudencial em torno da tese do 

legislador negativo ao proferir decisão aditiva nos Mandados de Injunção de nºs 670/ES, 

708/DF e 712/PA, suprindo omissão legislativa parciais e estendendo aos servidores públicos 

o direito de greve previsto na legislação já existente e que disciplina o direito de greve aos 

trabalhadores civis.   

      A análise hitórico-evolutiva dos direitos fundamentais traduzem o movimento 

social progressivo na busca de maior proteção aos direitos fundamentais. A partir do Estado 

Moderno munda-se a concepção da relação Estado e cidadão, passando o cidadão a ocupar o 

centro da atenção e foco das ações do Estado, desconstruindo a visão anterior em que o 

cidadão vivia em função do Estado. 

A força normativa dos direitos fundamentais está umbilicalmente ligada à sua 

evolução histórica já que tais direitos nascem e se coorporificam no momento em que tornam-

se úteis à sociedade.  

O Constitucionalismo tem importante papel na proteção dos direitos fundamentais nas 

sociedades contemporâneas, servindo de instrumento à disposição do cidadão para o controle 

do Poder do Estado. Atualmente constata-se que, os direitos fundamentais não carecem mais 

de reconhecimento formal e sim de instrumentos de proteção, haja vista sua concretização 

depender de vontade política.  

Percebe-se que os direitos fundamentais justificam-se por um processo continuado de 

construção, portanto, histórico-evolutivo, servindo-se de vários fundamentos possíveis para a 

sua densificação. 

A Declaração de Direitos do século XVIII marca a constitucionalização do princípio 

da igualdade ainda com sentido meramente formal, é dizer, observância uniforme da lei; com 
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o surgimento dos movimentos sociais do século XIX e com o surgimento do Estado do bem 

estar social – Welfare State, a sociedade passa a buscar uma maior realização da igualdade 

material com a atenuação de desigualdades de caráter socioeconômico, aquelas que 

constituem empeço ao pleno desenvolvimento da pessoa e que geram desequilíbrios na 

competição social. Ocorre, dessa forma, a busca pela igualdade de oportunidades, passa então, 

a igualdade, a sofrer releitura quanto ao seu conceito de modo a albergar e justificar ações 

afirmativas. Forçoso é concluir que da análise histórico-evolutiva dos direitos fundamentais 

identificamos uma crescente densificação em termos de conteúdo de tais direitos, uma 

intensificação crescente de sua força normativa a ponto de, atualmente, exigir do poder estatal 

e, logicamente, do Poder Judiciário, atuações concretas na proteção de tais direitos. 

A constituição é instrumento de limitação e controle do poder, estando contidos nela 

os elementos da supremacia da vontade popular, a proteção dos direitos de minoria frente aos 

excessos da maioria. Identifica-se, assim, na história da humanidade a necessidade de proteger 

a Constituição, de emprestar-lhe força normativa aos valores fundamentais nela prescritos o 

que se faz através da jurisdição constitucional exercida por um órgão independente.  

Nasce a jurisdição constitucional como resposta, na Inglaterra, aos excessos do 

parlamento e nas Colônias Norte-americanas em resposta à legislação do colonizador inglês. 

Assim como a constituição, a jurisdição constitucional é imprescindível instrumento de 

controle do poder do Estado, ambos, a constituição e a jurisdição constitucional, são 

instrumentos que permitem a governabilidade.  

O papel democrático que se vê na jurisdição constitucional é a possibilidade do 

exercício concreto da cidadania com a ação do cidadão em participar da vida política e 

interferir no curso da nação, mesmo quando não seja época de eleição. A jurisdição 

constitucional, mais especificamente o modelo difuso estadunidense, permite a participação 

democrática direta do cidadão governado em relação aos governantes e funciona como 

instrumento de ajuste na hipótese de a democracia representativa não funcionar bem.  

O modelo difuso de jurisdição constitucional é o que melhor representa o ideário 

democrático, tendo inclusive influenciado o modelo continental europeu aperfeiçoando-o. 

Diferentemente do que ocorreu na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, no 

Brasil, a jurisdição constitucional não surgiu de processo histórico longo e demorado, 

importamos as ideias de controle de constitucionalidade dos Estados Unidos e nossa 

jurisdição constitucional já restou legitimada nas Constituições, inicialmente adotando-se o 

modelo estadunidense e com o tempo combinando o modelo europeu-continental, 

caracterizando-se por ser uma jurisdição constitucional mista. A justiça constitucional 
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brasileira foi sendo aprimorada com o tempo e na atual Constituição foram previstos 

instrumentos de proteção aos direitos fundamentais tendo como reflexo cada vez mais 

crescente, a legitimidade do controle exercido por nossos juízes e tribunais, o que poder ser 

notado, também, diante da constatação de omissões legislativas parciais inconstitucionais.   

O princípio da separação de poderes não sustenta-se como argumento jurídico apto a 

desautorizar a atuação do Poder Judiciário no controle das omissões legislativas parciais por 

meio de decisões aditivas.  

A concepção atual que se exige do princípio da separação de poderes é uma concepção 

que toma em consideração o princípio da supremacia da constituição, portanto, as funções do 

poder estatal, aí está incluído o Poder Judiciário, ficam subordinadas à vontade da 

Constituição, logo o controle que o Poder Judiciário exerce sobre a atividade do Poder 

Legislativo é derivado dessa submissão em que se encontram as funções de poder em relação 

à Constituição, em prol da defesa de sua força normativa. 

A atividade interpretativa do juiz, a partir da Revolução Francesa, sofreu restrição, no 

plano positivo, forçando os magistrados a serem meros repetidores da lei. Nada obstante, a 

atividade criadora do juiz sempre esteve presente no contidiano das civilizações. Em Roma, 

era reconhecido ao juiz a função criativa de direito dada a lentidão do legislador romano, 

também no sistema inglês, o common law, sempre permitiu a atividade interpretativa como 

fonte de direito. 

Também no controle de constitucionalidade surgiram inicialmente debates em torno 

da atividade criativa dos juízes. Nesse âmbito de aplicação do direito, é impossível deixar de 

pensar no ato de julgar desprovido da função de criar, posto que pela própria natureza da 

norma constitucional, abstrata, a atividade de criação torna-se inerente no exercício do 

controle de constitucionalidade. 

Vários fatores legitimam a atividade do juiz como fonte de direito, inicialmente, pela 

impossibilidade de total previsibilidade das condutas humanas pelo legislador e inclusive 

diante da sua falibilidade no ato de legislar. As omissões parciais que identificamos 

cotidianamente nas legislações são exemplo dessa falibilidade e falta de previsibilidade total 

das condutas em sociedade.  

A legitimidade da atuação dos juízes justifica-se ainda diante do atual conceito de 

democracia que não se funda somente na soberania da vontade popular, segundo a regra da 

maioria parlamentar. O conceito de democracia hoje deve ter em consideração a Constituição 

como instrumento de garantia de direitos fundamentais básicos como forma de limitar o poder 

absoluto do povo.  
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Dado o nexo estrutural entre democracia e constituição, exerga-se de pronto o papel 

dos juízes e sua legitimidade face à incumbência constitucional de garantir sua rigidez. 

Legitima-se, ainda, a atividade criativa dos juízes em face do seu dever constitucional 

de protetor dos direitos fundamentais; de defensor da vontade do povo, consubstanciada na 

Constituição quando, no jogo político, as minorias não puderem expressar voz na formação da 

vontade estatal; também no próprio dever de fundamentar suas decisões, o que permite uma 

maior sindicabilidade por parte da sociedade quanto à atuação dos juízes, algo que não se 

evidencia na atuação do legislador que, muitas vezes, manifesta decisão pelo ato de legislar ao 

fazer opção pela aprovação ou não, de uma lei sem qualquer argumento justificador. A 

própria natureza judicial dos debates em torno do caso concreto atua como fonte de 

legitimação, uma vez que permite ao julgador entender melhor os efeitos da norma abstrata no 

cotidiano da sociedade, situações que, muitas vezes, o legislador não chega a conhecer. 

A justiça constitucional é uma função da república. Realiza o controle prescisamente 

na parte da constituição que não é suscetível ao voto, na parte que é res pública. Portanto, a 

proteção do princípio republicano engessado constitucionalmente é tarefa atribuída ao Poder 

Judiciário que tem o papel de construção e densificação, legitimando, destarte, a atividade de 

criação dos juízes constitucionais, uma vez que o princípio da maioria não pode sobrepor-se 

ao republicano. 

Atualmente o tema da igualdade é discutido sob aspecto das ações afirmativas 

necessárias ao atingimento da igualdade material e sob o aspecto da correta identificação das 

possibilidades de discriminações passíveis de serem acolhidas pela ordem jurídica. 

O princípio da igualdade relaciona-se ao tema das sentenças aditivas dado o fato da 

existência de omissões legislativas parciais que apresentam como efeito criar uma situação de 

desigualdade entre pessoas ou instituições sem permissão constitucional e, quando 

constatadas essas situações, a fim de preservar a força normativa do princípio, manuseiam-se 

as sentenças aditivas para estender os efeitos da norma àqueles que em situação igual não 

foram contemplados. 

O tema é importante à sociedade quando observa-se omissões legislativas parciais 

inconstitucionais em leis tributárias dada a importância do tributo para a ordem econômica e 

dado o impacto que o custo tributário gera no equilíbrio da concorrência entre os contribuintes 

inseridos na disputa econômica posicionados em situações iguais.   

O significado do princípio da igualdade deve conter o caráter de não possuir conteúdo 

material próprio, ser comparativo e relativo, dotado de carga valorativa dirigida à busca do 
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ideal de justiça, a depender de um critério de valoração justificado na comunidade jurídica em 

que se apresenta o caso concreto, consubstanciando em um exercício de poder. 

Importante ao tema é a escolha de um critério de comparação que depende da 

constatação da relevância da situação posta em exame e se pretende uma finalidade que possa 

ser extraída do texto constitucional. Em matéria tributária a doutrina defende que o critério de 

comparação é a capacidade contributiva, nada obstante o princípio constitucional da igualdade 

relaciona-se a outros princípios constitucionais, como é o caso do princípio da livre 

concorrência e da livre iniciativa. 

O sentido de igualdade não reduz-se apenas ao aspecto negativo, é dizer, justificar o 

afastamento de situações de desigualdades não autorizadas, mas também, a igualdade possui 

um viés positivo, de garantir resultados iguais aos contribuintes, tarefa que está a cargo do 

legislador e também do judiciário. 

Reconhece-se no princípio da igualdade duas dimensões: uma formal e uma material.  

Na dimensão formal, que é o dever de aplicação da lei de maneira uniforme, observa-

se sub-dimensões da igualdade como exigência de generalidade, como exigência de 

equiparação, como exigência de diferenciação e com garantia de regularidade do 

procedimento de aplicação da norma.  

A dimensão material do princípio da igualdade visa critérios de justiça preocupando-se 

não só em garantir a igualdade de oportunidades entre os indivíduos, mas também a igualdade 

de resultados, e, para tanto, só seria possível pensar em vantagens para os mais favorecidos, se 

tais vantagens implicassem uma melhora aos menos favorecidos da sociedade.  

No Brasil, o princípio da igualdade foi previsto solenemente já a partir da Constituição 

do Império e na atual Constituição, de 1988, o princípio apresenta não só dimensão formal, 

mas também material. 

Em matéria tributária tradicionalmente a doutrina brasileira pretende dar um sentido 

restrito ao princípio da legalidade.  A tipicidade é fenômeno corolário da legalidade, contudo, 

não encerra a compreensão de que a tipicidade seja fechada. Não se pode mais conceber o 

princípio da legalidade em matéria tributária como um princípio inflexível desprovido de um 

diálogo com outros princípios constitucionais tais como o da igualdade, da livre iniciativa e 

da livre concorrência por exemplo. 

A atuação do Poder Judiciário por meio de decisões aditivas tem por objetivo garantir 

a igualdade entre pessoas. No plano tributário os constribuintes têm o direito de ver garantida 

a neutralidade fiscal com vistas a proteção da livre concorrência e a livre iniciativa, valores 

inseridos na Constituição. Sempre que determinada omissão legislativa parcial redundar em 
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privilêgios à determinados contribuintes, em detrimento de outros, sem respaldo 

constitucional, tem-se a quebra da neutralidade da tributação com impacto negativo na 

economia.  

Casos práticos observados no cotidiano demonstram que as omissões legislativas 

parciais impactam negativamente a atividade economica do contribuinte e, portanto, seus 

direitos fundamentais; observa-se na prática como o Poder Judiciário pode concretizar o 

princípio da igualdade em sua dimensão positiva por meio de decisões aditivas.   
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