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1. INTRODUÇÃO
O controle judicial de constitucionalidade das leis tem-se revelado uma das mais eminentes criações do
direito constitucional e da ciência política do mundo moderno. A adoção de formas variadas nos diversos sistemas
constitucionais mostra, por outro lado, a flexibilidade e a capacidade de adaptação desse instituto aos mais
diversos sistemas políticos.
É interessante observar que o sistema de controle de constitucionalidade sofreu incrível expansão na ordem
jurídica moderna.
Afigura-se inquestionável a ampla predominância do controle judicial de constitucionalidade e,
particularmente, do modelo de controle concentrado. Cuida-se mesmo de uma nova divisão de Poderes com a
instituição de uma Corte com nítido poder normativo e cujas decisões têm o atributo da definitividade.
Deve assinalar-se que o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil sofreu substancial reforma com
o advento da Constituição de 1988. A ruptura do chamado “monopólio da ação direta” outorgado ao ProcuradorGeral da República e a substituição daquele modelo exclusivista por um amplíssimo direito de propositura
configuram fatores que sinalizam para a introdução de uma mudança radical em todo o sistema de controle de
constitucionalidade.
Embora o novo texto constitucional tenha preservado o modelo tradicional de controle de
constitucionalidade “incidental” ou “difuso”, é certo que a adoção de outros instrumentos, como o mandado de
injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de segurança coletivo e, sobretudo, a
ação direta de inconstitucionalidade, conferiu um novo perfil ao nosso sistema de controle de constitucionalidade.
2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: A CONSTITUIÇÃO IMPERIAL
A Constituição de 1824 não contemplava qualquer sistema assemelhado aos modelos hodiernos de controle
de constitucionalidade. A influência francesa ensejou que se outorgasse ao Poder Legislativo a atribuição de
“fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las”, bem como “velar na guarda da Constituição” (art. 15, n. 8º e
9º).
Nessa linha de raciocínio, o insigne Pimenta Bueno lecionava, com segurança, que o conteúdo da lei
somente poderia ser definido pelo órgão legiferante:
“Só o poder que faz a lei é o único competente para declarar por via de autoridade ou por disposição geral obrigatória o
pensamento, o preceito dela. Só ele e exclusivamente ele é quem tem o direito de interpretar o seu próprio ato, suas
próprias vistas, sua vontade e seus fins. Nenhum outro poder tem o direito de interpretar por igual modo, já porque
nenhuma lei lhe deu essa faculdade, já porque seria absurda a que lhe desse”1.
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Era a consagração de dogma da soberania do Parlamento.
Por outro lado, a instituição do Poder Moderador assegurava ao Chefe de Estado o elevado mister de velar
para “a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes” (art. 98). “É a faculdade (...) —
dizia Pimenta Bueno — de fazer com que cada um deles se conserve em sua órbita, e concorra harmoniosamente
com outros para o fim social, o bem-estar nacional: é quem mantém seu equilíbrio, impede seus abusos, conservaos na direção de sua alta missão (...)”2.
Não havia lugar, pois, nesse sistema, para o mais incipiente modelo de controle judicial de
constitucionalidade3.
3. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1891
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).
O Decreto n. 848, de 11-10-1890, 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 de parte”4. 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.
A Constituição de 1891 incorporou essas disposições, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal
Federal para rever as sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, quando se questionasse a validade
ou a aplicação de tratados e leis federais e a decisão do Tribunal fosse contra ela, ou quando se contestasse a
validade de leis ou de atos dos governos locais, 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).
Não obstante a clareza dos preceitos, imperou alguma perplexidade diante da inovação. E o gênio de Rui
destacou, com peculiar proficiência, a amplitude do instituto adotado pelo regime republicano, como se vê na
seguinte passagem de seu magnífico trabalho elaborado em 1893:
“O único lance da Constituição americana, onde se estriba ilativamente o juízo, que lhe atribui essa intenção, é o do art.
III, seç. 2ª, cujo teor reza assim: ‘O poder judiciário estender-se-á a todas as causas, de direito e eqüidade, que nasceram
desta Constituição, ou das leis dos Estados Unidos’.
Não se diz aí que os tribunais sentenciarão sobre a validade, ou invalidade, das leis. Apenas se estatui que conhecerão
das causas regidas pela Constituição, como conformes ou contrárias a ela.
Muito mais concludente é a Constituição brasileira. Nela não só se prescreve que
‘Compete aos juízes ou tribunais federais processar e julgar as causas, em que alguma das partes fundar a ação, ou a
defesa, em disposição da Constituição Federal’ (art. 60, a);
como, ainda, que
‘Das sentenças das justiças dos Estados em última instância haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal, quando se
questionar sobre a validade de tratados e leis federais, e a decisão do tribunal do Estado for contrária (art. 59, § 1º, a)’.
A redação é claríssima. Nela se reconhece, não só a competência das justiças da União, como a das justiças dos Estados,
para conhecer da legitimidade das leis perante a Constituição. Somente se estabelece, a favor das leis federais, a garantia
de que, sendo contrária à subsistência delas a decisão do tribunal do Estado, o feito pode passar, por via de recurso, para
o Supremo Tribunal Federal. Este ou revogará a sentença, por não procederem as razões de nulidade, ou a confirmará
pelo motivo oposto. Mas, numa ou noutra hipótese, o princípio fundamental é a autoridade reconhecida expressamente
no texto constitucional, a todos os tribunais, federais, ou locais, de discutir a constitucionalidade das leis da União, e
aplicá-las, ou desaplicá-las, segundo esse critério.
É o que se dá, por efeito do espírito do sistema, nos Estados Unidos, onde a letra constitucional, diversamente do que
ocorre entre nós, é muda a este propósito”5.
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A Lei de n. 221, de 20-11-1894, veio a explicitar, ainda mais, o sistema judicial de controle de
constitucionalidade, consagrando no art. 13, § 10, a seguinte cláusula:
“Os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis
manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição”.

Não havia mais dúvida quanto ao poder outorgado aos órgãos jurisdicionais para exercer o controle de
constitucionalidade. A reforma constitucional de 1926 procedeu a algumas alterações, sem modificar, no entanto, a
substância.
Consolidava-se, assim, o amplo sistema de controle difuso de constitucionalidade do Direito brasileiro.
Convém observar que era inequívoca a consciência de que o controle de constitucionalidade não se havia de fazer
in abstracto. “Os tribunais — dizia Rui — não intervêm na elaboração da lei, nem na sua aplicação geral. Não são
órgãos consultivos nem para o legislador, nem para a administração (...)”6. E sintetizava, ressaltando que a judicial
review “é um poder de hermenêutica, e não um poder de legislação”7.
4. A CONSTITUIÇÃO DE 1934 E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
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
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)8.
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 Poder Judiciário”, emprestando efeito erga omnes à decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (arts. 91, IV, e 96)9.
A fórmula inovadora buscava resolver o problema relativo à falta de eficácia geral das decisões tomadas
pelo Supremo em sede de controle de constitucionalidade. É possível, porém, que, inspirado no direito
comparado, tenha o constituinte conferido ao Senado um poder excessivo, que acabaria por convolar solução em
problema, com a cisão de competências entre o Supremo Tribunal e o Senado10. É certo, por outro lado, que,
coerente com o espírito da época, a intervenção do Senado limitava-se à declaração de inconstitucionalidade, não
se conferindo eficácia ampliada à declaração de constitucionalidade.
Talvez a mais fecunda e inovadora alteração introduzida pelo Texto Magno de 1934 se refira à “declaração
de inconstitucionalidade para evitar a intervenção federal”, tal como a denominou Bandeira de Mello11, isto é, a
representação interventiva, confiada ao Procurador-Geral da República, nas hipóteses de ofensa aos princípios
consagrados no art. 7º, I, a a h, da Constituição. Cuidava-se de fórmula peculiar de composição judicial dos
conflitos federativos, que condicionava a eficácia da lei interventiva, de iniciativa do Senado (art. 41, § 3º), à
declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal (art. 12, § 2º). Assinale-se, por oportuno, que, na
Assembléia Constituinte, o Deputado Pereira Lyra apresentou emenda destinada a substituir, no art. 12, § 2º, a
expressão tomar conhecimento da lei que a decretar e lhe declarar a constitucionalidade por tomar conhecimento
da lei local argüida de infringente desta Constituição e lhe declarar a inconstitucionalidade12.
Esse controle judicial configurava, segundo Pedro Calmon, um sucedâneo do direito de veto, atribuindo-se à
Suprema Corte o poder de declarar a constitucionalidade da lei de intervenção e afirmar, ipso facto, a
inconstitucionalidade da lei ou ato estadual13. Advirta-se, porém, que não se tratava de formulação de um juízo
político, exclusivo do Poder Legislativo, mas de exame puramente jurídico14.
Não obstante a breve vigência do Texto Magno, ceifado pelas vicissitudes políticas que marcaram aquele
momento histórico, não se pode olvidar o transcendental significado desse sistema para todo o desenvolvimento
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do controle de constitucionalidade mediante ação direta no Direito brasileiro15.
Não se deve omitir, ainda, que a Constituição de 1934 continha expressa ressalva à judicialização das
questões políticas, dispondo o art. 68 que “é vedado ao Poder Judiciário conhecer das questões exclusivamente
políticas”.
Manifesta-se digna de menção a competência atribuída ao Senado Federal para “examinar, em confronto
com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e suspender a execução dos
dispositivos ilegais” (art. 91, II). Em escólio ao art. 91, II, da Constituição de 1934, Pontes de Miranda destacava
que “tal atribuição outorgava ao Senado Federal um pouco da função de Alta Corte Constitucional (...)”16. A
disposição não foi incorporada, todavia, pelas Constituições que sucederam o Texto Magno de 1934.
Finalmente, afigura-se relevante observar que, na Constituinte de 1934, foi apresentado projeto de
instituição de uma Corte Constitucional inspirada no modelo austríaco. Na fundamentação da proposta referia-se
diretamente à conferência de Kelsen sobre a essência e o desenvolvimento da jurisdição constitucional (Wesen
und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit)17.
5. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1937
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, inclusive, a exigência
de quórum 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 de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à
promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia o Chefe do Executivo submetê-la novamente ao
Parlamento. Confirmada a validade da lei por 2/3 de votos em cada uma das Câmaras, tornava-se insubsistente a decisão
do Tribunal.
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 Constituição18.
É bem verdade que o novo instituto não colheu manifestações unânimes de repulsa. Cândido Motta Filho, por exemplo,
saudava a inovação, ressaltando que: “A subordinação do julgado sobre a inconstitucionalidade da lei à deliberação do
Parlamento coloca o problema da elaboração democrática da vida legislativa em seus verdadeiros termos, impedindo, em
nosso meio, a continuação de um preceito artificioso, sem realidade histórica para nós e que, hoje, os próprios americanos, por
muitos de seus representantes doutíssimos, reconhecem despido de caráter de universalidade e só explicável em países que
não possuem o sentido orgânico do direito administrativo. Leone, em sua Teoría de la política, mostra com surpreendente
clareza, como a tendência para controlar a constitucionalidade das leis é um campo aberto para a política, porque a
Constituição, em si mesma, é uma lei sui generis, de feição nitidamente política, que distribui poderes e competências
fundamentais”19.

No mesmo sentido, pronunciaram-se Francisco Campos20,Alfredo Buzaid21 e Genésio de Almeida Moura22.
Assinale-se que, do ponto de vista doutrinário, a inovação parecia despida de significado, uma vez que,
como assinalou Castro Nunes, “podendo ser emendada a Constituição pelo voto da maioria nas duas casas do
Parlamento (art. 174), estaria ao alcance deste elidir, por emenda constitucional, votada como qualquer lei
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ordinária, a controvérsia sobre a lei que se houvesse por indispensável”23. Mas, em verdade, buscava-se, a um só
tempo, “validar a lei e cassar os julgados”24.
Todavia, quando em 1939 o Presidente Getúlio Vargas editou o Decreto-Lei n. 1.564, confirmando textos de
lei declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a reação nos meios judiciários foi intensa25.
Considerou Lúcio Bittencourt que as críticas ao ato presidencial não tinham procedência, porque, no seu
entendimento, o Presidente nada mais fizera do que “cumprir, como era de seu dever, o prescrito no art. 96 da
Carta Constitucional”26. Concede, porém, o insigne publicista que a celeuma suscitada nas oportunidades em que
atos judiciais foram desautorizados, entre nós, “está a demonstrar como se encontra arraigado em nosso
pensamento jurídico o princípio que confere à declaração judicial caráter incontrastável, em relação ao caso
concreto”27.
Por outro lado, cumpre notar que a Carta de 1937 vedou, expressamente, ao Judiciário conhecer das questões
exclusivamente políticas (art. 94), e o mandado de segurança perdeu a qualidade de garantia constitucional,
passando a ser disciplinado pela legislação ordinária. E o Código de Processo Civil, de 1939, excluiu da apreciação judicial, na via mandamental, os atos do Presidente da República, dos ministros de Estado, dos
governadores e interventores dos Estados (art. 319).
6. A CONSTITUIÇÃO DE 1946 E O SISTEMA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
O Texto Magno de 1946 restaura a tradição do controle judicial no Direito brasileiro. A par da competência
de julgar os recursos ordinários (art. 101, II, a, b e c), disciplinou-se a apreciação dos recursos extraordinários: “a)
quando a decisão for contrária a dispositivo desta Constituição ou à letra de tratado ou lei federal; b) quando se
questionar sobre a validade de lei federal em face desta Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei
impugnada; e c) quando se contestar a validade de lei ou ato de governo local em face desta Constituição ou de lei
federal, e a decisão recorrida julgar válida a lei ou o ato”. Preservou-se a exigência da maioria absoluta dos
membros do Tribunal para a eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade (art. 200). Manteve-se,
também, a atribuição do Senado Federal para suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal (art. 64).
6.1. A representação interventiva
A Constituição de 1946 emprestou nova conformação à ação direta de inconstitucionalidade, introduzida,
inicialmente, no Texto Magno de 1934. Atribuiu-se ao Procurador-Geral da República a titularidade da
representação de inconstitucionalidade, para os efeitos de intervenção federal, nos casos de violação dos seguintes
princípios: a) forma republicana representativa; b) independência e harmonia entre os Poderes; c) temporariedade
das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções federais correspondentes; d) proibição da reeleição
de governadores e prefeitos para o período imediato; e) autonomia municipal; f) prestação de contas da
Administração; g) garantias do Poder Judiciário (art. 8º, parágrafo único, c/c o art. 7º, VII).
A intervenção federal subordinava-se, nesse caso, à declaração de inconstitucionalidade do ato pelo Supremo
Tribunal Federal (art. 8º, parágrafo único).
Deve-se ressaltar que, embora o constituinte tenha outorgado a titularidade da ação direta ao ProcuradorGeral da República, a disciplina da chamada representação interventiva configurava, já na Constituição de 1934,
peculiar modalidade de composição de conflito entre a União e o Estado. Cuidava-se de aferir eventual violação
de deveres constitucionalmente impostos ao ente federado. E o poder atribuído ao Procurador-Geral da República,
que, na Constituição de 1946, exercia a função de chefe do Ministério Público Federal — a quem competia a
defesa dos interesses da União (art. 126) —, deve ser considerado, assim, uma simples representação processual28.
A argüição de inconstitucionalidade direta teve ampla utilização no regime constitucional instituído em
1946. A primeira ação direta, formulada pelo Procurador-Geral da República, na qual se argüia a
inconstitucionalidade de disposições de índole parlamentarista contidas na Constituição do Ceará, tomou o n. 9329.
A denominação emprestada ao novo instituto — representação —, segundo esclarece Themístocles Cavalcanti,
deveu-se a uma escolha entre a reclamação e a representação, “processos conhecidos pelo Supremo Tribunal
Federal”30. A análise do sentido de cada um teria conduzido à escolha do termo representação, “já porque tinha de
23
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se originar de uma representação feita ao Procurador-Geral, já porque a função deste era o seu encaminhamento
ao Tribunal, com o seu parecer”31.
A ausência inicial de regras processuais permitiu que o Supremo Tribunal Federal desenvolvesse os
mecanismos procedimentais que viriam a ser consolidados, posteriormente, pela legislação processual e pela
práxis da Corte32. E, por isso, colocaram-se, de plano, questões relativas à forma da argüição e à sua própria
caracterização processual. Questionava-se, igualmente, sobre a função do Procurador-Geral da República e sobre
os limites constitucionais da argüição.
Na Representação n. 94, que argüia a inconstitucionalidade dos preceitos consagradores do regime
parlamentarista na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, indagou-se sobre a necessidade de se formular
requerimento ao Procurador-Geral. E esse entendimento foi acolhido, tendo o chefe do Ministério Público Federal
solicitado “que a medida fosse provocada, o que foi feito através de pedido devidamente justificado”33.
Na opinião do insigne publicista, que exercia o cargo de Procurador-Geral da República, a argüição de
inconstitucionalidade não poderia ser arquivada, mas, ao revés, deveria ser submetida ao Supremo Tribunal, ainda
que com parecer contrário do Ministério Público34.
O Supremo Tribunal Federal exercia, pois, a função de “árbitro final do contencioso da
inconstitucionalidade”. Não se tratava, porém, de afastar, simplesmente, a aplicação da lei inconstitucional. A
pronúncia da inconstitucionalidade, nesse processo, tinha dimensão diferenciada, como se pode ler no magnífico
voto de Castro Nunes, ao enfatizar que “atribuição nova, que o Supremo Tribunal é chamado a exercer pela
primeira vez e cuja eficácia está confiada, pela Constituição, em primeira mão, ao patriotismo do próprio
legislador estadual no cumprir, de pronto, a decisão e, se necessário, ao Congresso Nacional, na compreensão
esclarecida da sua função coordenada com a do Tribunal, não será inútil o exame desses aspectos, visando
delimitar a extensão, a executoriedade e a conclusividade do julgado”35.
Com essa colocação, o jurista e magistrado logrou fixar princípios do próprio controle abstrato de normas,
que viria a ser introduzido, entre nós, pela Emenda n. 16, de 1965.
Os limites constitucionais da ação direta também mereceram a precisa reflexão de Castro Nunes. Na Rp. 94,
enfatizou-se o caráter excepcional desse instrumento. “Outro aspecto, e condizente com a atitude mental do
intérprete, em se tratando de intervenção — ensinava —, é o relativo ao caráter excepcional dessa medida,
pressuposta neste regímen a autonomia constituinte, legislativa e administrativa dos Estados-membros, e,
portanto, a preservação dessa autonomia ante o risco de ser elidida pelos Poderes da União”36. E Castro Nunes
aduzia que a enumeração contida no art. 7º, VII, da Constituição de 1946 “é taxativa, é limitativa, é restritiva e
não pode ser ampliada a outros casos pelo Supremo Tribunal Federal”37.
6.2. A Emenda n. 16, de 1965, e o controle de constitucionalidade abstrato
A Emenda n. 16, de 26-11-1965, instituiu, ao lado da representação interventiva, e nos mesmos moldes, o
controle abstrato de normas estaduais e federais. A reforma realizada, fruto dos estudos desenvolvidos na
Comissão composta por Orozimbo Nonato, Prado Kelly (relator), Dario de Almeida Magalhães, Frederico
Marques e Colombo de Souza, visava imprimir novos rumos à estrutura do Poder Judiciário. Parte das mudanças
recomendadas já havia sido introduzida pelo Ato Institucional n. 2, de 27-10-1965. A Exposição de Motivos
encaminhada pelo Ministro da Justiça, Dr. Juracy Magalhães, ao Presidente da República ressaltava que “a
atenção dos reformadores tem-se detido enfaticamente na sobrecarga imposta ao Supremo Tribunal e ao Tribunal
de Recursos”. Não obstante, o próprio Supremo Tribunal Federal houve por bem sugerir a adoção de dois novos
institutos de legitimidade constitucional, tal como descrito na referida Exposição de Motivos:
“a) uma representação de inconstitucionalidade de lei federal, em tese, de exclusiva iniciativa do Procurador-Geral da
República, à semelhança do que existe para o direito estadual (art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal);
b) uma prejudicial de inconstitucionalidade, a ser suscitada, exclusivamente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal ou
pelo Procurador-Geral da República, em qualquer processo em curso perante outro juízo”.

Nos termos do Projeto de Emenda à Constituição, o art. 101, I, k, passava a ter a seguinte redação:
“k) a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo
Procurador-Geral da República”.
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E o art. 5º do Projeto acrescentava os seguintes parágrafos ao art. 101:
“§ 1º Incumbe ao Tribunal Pleno o julgamento das causas de competência originária (inciso I), das prejudiciais de
inconstitucionalidade suscitadas pelas Turmas, dos recursos interpostos de decisões delas, se divergirem entre si na
interpretação do direito federal, bem como dos recursos ordinários nos crimes políticos (inciso II, c) e das revisões
criminais (inciso IV).
§ 2º Incumbe às Turmas o julgamento definitivo das matérias enumeradas nos incisos II, a e b, e III deste artigo.
§ 3º As disposições de lei ou ato de natureza normativa, consideradas inconstitucionais em decisão definitiva, perderão
eficácia, a partir da declaração do Presidente do Supremo Tribunal Federal publicada no órgão oficial da União”.

E o art. 64 da Constituição passava a ter a seguinte redação:
“Art. 64. Incumbe ao Presidente do Senado Federal, perdida a eficácia de lei ou ato de natureza normativa (art. 101, §
3º), fazer publicar no Diário Oficial e na Coleção das leis, a conclusão do julgado que lhe for comunicado”.

O parecer aprovado pela Comissão Mista, da lavra do Deputado Tarso Dutra, referiu-se, especificamente, ao
novo instituto de controle de constitucionalidade:
“A letra ‘k’, propondo a representação a cargo da Procuradoria-Geral da República, contra a inconstitucionalidade em
tese da lei, constitui uma ampliação da faculdade consignada no parágrafo único do art. 8º, para tornar igualmente
vulneráveis as leis federais por essa medida. Ao anotar-se a conveniência da modificação alvitrada na espécie, que
assegurará, com a rapidez dos julgamentos sumários, uma maior inspeção jurisdicional da constitucionalidade das leis,
não será inútil configurar o impróprio de uma redação, que devia conferir à representação a idéia nítida de oposição à
inconstitucionalidade e o impreciso de uma referência a atos de natureza normativa de que o nosso sistema de poderes
indelegáveis (art. 36, §§ 1º e 2º) conhece apenas uma exceção no § 2º do art. 123 da Constituição”38.

A proposta de alteração do disposto no art. 64 da Constituição, com a atribuição de eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, foi rejeitada39. Consagrou-se,
todavia, o modelo abstrato de controle de constitucionalidade sob a forma de uma representação que haveria de
ser proposta pelo Procurador-Geral da República.
A implantação do sistema de controle de constitucionalidade, com o objetivo precípuo de “preservar o
ordenamento jurídico da intromissão de leis com ele inconviventes”40, veio somar aos mecanismos já existentes
um instrumento destinado a defender diretamente o sistema jurídico objetivo.
Finalmente, não se deve olvidar que, no tocante ao controle de constitucionalidade da lei municipal, a
Emenda n. 16 consagrou, no art. 124, XIII, regra que outorgava ao legislador a faculdade para “estabelecer
processo de competência originária do Tribunal de Justiça, para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato
do Município em conflito com a Constituição do Estado”.
7. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1967/69
A Constituição de 1967 não trouxe grandes inovações ao sistema de controle de constitucionalidade.
Manteve-se incólume o controle difuso. A ação direta de inconstitucionalidade subsistiu, tal como prevista na
Constituição de 1946, com a Emenda n. 16/65.
A representação para fins de intervenção, confiada ao Procurador-Geral da República, foi ampliada, com o
objetivo de assegurar não só a observância dos chamados princípios sensíveis (art. 10, VII), mas também prover a
execução de lei federal (art. 10, VI, 1ª parte). A competência para suspender o ato estadual foi transferida para o
Presidente da República (art. 11, § 2º). Preservou-se o controle de constitucionalidade in abstracto, tal como
estabelecido pela Emenda n. 16/65 (art. 119, I, l).
A Constituição de 1967 não incorporou a disposição da Emenda n. 16/65, que permitia a criação do processo
de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados, para declaração de lei ou ato dos Municípios que
contrariassem as Constituições dos Estados. A Emenda n. 1/69 previu, expressamente, o controle de
constitucionalidade de lei municipal, em face da Constituição estadual, para fins de intervenção no Município (art.
15, § 3º, d).
A Emenda n. 7/77 introduziu, ao lado da representação de inconstitucionalidade, a representação para fins de
interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual, outorgando ao Procurador-Geral da República a legitimidade
para provocar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, e). E, segundo a Exposição de Motivos
apresentada ao Congresso Nacional, esse instituto deveria evitar a proliferação de demandas, com a fixação imediata da
correta exegese da lei41.
Finalmente, deve-se assentar que a Emenda n. 7/77 pôs termo à controvérsia sobre a utilização de liminar em
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representação de inconstitucionalidade, reconhecendo, expressamente, a competência do Supremo Tribunal para
deferir pedido de cautelar, formulado pelo Procurador-Geral da República (CF de 1967/69, art. 119, I, p)42.
7.1. Considerações sobre o papel do Procurador-Geral da República no controle abstrato de
normas sob a Constituição de 1967/69: proposta de releitura
Em 1970, o MDB, único partido da oposição representado no Congresso Nacional, solicitou ao ProcuradorGeral da República a instauração do controle abstrato de normas contra o decreto-lei que legitimava a censura
prévia de livros, jornais e periódicos. Este se negou a submeter a questão ao Supremo Tribunal Federal, uma vez
que, na sua opinião, não estava constitucionalmente obrigado a fazê-lo43.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou a reclamação proposta com o argumento de que apenas o ProcuradorGeral poderia decidir se e quando deveria ser oferecida representação para a aferição da constitucionalidade de
lei44. Esse entendimento foi reiterado pelo Tribunal em diversos arestos45.
Poucas questões suscitaram tantas e tão intensas discussões quanto a da eventual discricionariedade do
Procurador-Geral da República para oferecer ou não a representação de inconstitucionalidade ao Supremo
Tribunal Federal.
Autores de renome, como Pontes de Miranda (Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de
1969, 2. ed., Revista dos Tribunais, t. 4, p. 44), Josaphat Marinho (Inconstitucionalidade de lei — representação ao
STF, RDP, 12/150), Caio Mário da Silva Pereira (voto proferido no Conselho Federal da OAB, Arquivos, 118/25),
Themístocles Cavalcanti (Arquivamento de representação por inconstitucionalidade da lei, RDP, 16/169) e Adaucto
Lúcio Cardoso (voto na Rcl. 849, RTJ, 50/347-348), manifestaram-se pela obrigatoriedade de o Procurador-Geral da
República submeter a questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se, univocamente, a
impossibilidade de se alçar o chefe do Ministério Público à posição de juiz último da constitucionalidade das leis46.
Outros, não menos ilustres, como Celso Agrícola Barbi (Evolução do controle de constitucionalidade das leis
no Brasil, RDP, 4/40), José Carlos Barbosa Moreira (As partes na ação declaratória de inconstitucionalidade,
Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara, 13/67), José Luiz de Anhaia Mello (Os
princípios constitucionais e sua proteção, São Paulo, 1966, p. 24), Sérgio Ferraz (Contencioso constitucional,
comentário a acórdão, Revista de Direito, 20/218) e Raimundo Faoro (voto no Conselho Federal da OAB,
Arquivos, 118/47), reconheceram a faculdade do exercício da ação pelo Procurador-Geral da República.
Alguns juristas procuraram deslocar a controvérsia para o plano legal, tendo Arnoldo Wald propugnado por
fórmula que emprestava a seguinte redação ao art. 2º da Lei n. 4.337, de 196447:
“Art. 2º Se o conhecimento da inconstitucionalidade resultar de representação que lhe seja dirigida por qualquer
interessado, o Procurador-Geral da República terá o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da representação, para
apresentar a argüição perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 1º Se a representação for oriunda de pessoa jurídica de direito público, não poderá o Procurador-Geral deixar de
encaminhá-la, sob pena de responsabilidade.
§ 2º Se a representação for oriunda de pessoa física ou de pessoa jurídica de direito privado, o Procurador-Geral deverá,
no prazo de trinta dias, encaminhá-la com parecer ao Supremo Tribunal Federal ou arquivá-la. No caso de
arquivamento, caberá reclamação ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que deverá conhecer da mesma se a
representação tiver fundamentação jurídica válida, avocando, em tal hipótese, o processo para julgamento na forma da
presente lei”.

Enquanto importantes vozes na doutrina reconheceram o direito de o Procurador-Geral submeter ou não a
questão ao Supremo Tribunal Federal, consoante a sua própria avaliação e discricionariedade, uma vez que
somente ele dispunha de competência constitucional para propor essa ação48, sustentavam outros a opinião de que
estaria obrigado a oferecer a argüição ao Supremo Tribunal Federal se houvesse pelo menos sérias dúvidas sobre a
constitucionalidade da lei49.
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Posição intermediária foi sustentada por Celso Bastos, segundo a qual o Procurador-Geral da República não
poderia negar-se a formular a representação se o requerimento lhe fosse encaminhado por algum órgão público,
uma vez que, nesse caso, não se poderia ter dúvida quanto ao interesse público na aferição da constitucionalidade
da lei ou do ato normativo50.
7.2. O caráter dúplice ou ambivalente da representação de inconstitucionalidade
Deve-se registrar que, a despeito do esforço despendido, o incidente não contribuiu — infelizmente, ressaltese — para que a doutrina constitucional brasileira precisasse a natureza jurídica do instituto.
Não restou assente sequer a distinção necessária e adequada entre o controle abstrato de normas
(representação de inconstitucionalidade) e a representação interventiva. Alguns doutrinadores chegaram mesmo a
recomendar a alteração da Lei n. 4.337, de 1964, que disciplina a representação interventiva, para que se
explicitasse a obrigatoriedade da propositura da ação pelo Procurador-Geral, desde que isso lhe fosse requerido
por determinados entes.
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.
A imprecisão da fórmula adotada na Emenda n. 16 — representação contra inconstitucionalidade de lei ou
ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral — não consegue esconder o
propósito inequívoco do legislador constituinte, que era permitir, “desde logo, a definição da ‘controvérsia
constitucional’ sobre leis novas”.
Não se pretendia, pois, que o Procurador-Geral instaurasse o processo de controle abstrato com o propósito
exclusivo de ver declarada a inconstitucionalidade da lei, até porque ele poderia não tomar parte na controvérsia
constitucional ou, se dela participasse, estar entre aqueles que consideravam válida a lei.
Não se fazia mister, portanto, que o Procurador-Geral estivesse convencido da inconstitucionalidade da
norma. Era suficiente o requisito objetivo relativo à existência de “controvérsia constitucional”. Daí ter o
constituinte utilizado a fórmula equívoca — representação contra a inconstitucionalidade da lei, encaminhada
pelo Procurador-Geral da República —, que explicitava, pelo menos, que a dúvida ou a eventual convicção sobre
a inconstitucionalidade não precisava ser por ele perfilhada.
Se correta essa orientação, parece legítimo admitir que o Procurador-Geral da República tanto poderia
instaurar o controle abstrato de normas, com o objetivo precípuo de ver declarada a inconstitucionalidade da lei ou
ato normativo (ação declaratória de inconstitucionalidade ou representação de inconstitucionalidade), como
poderia postular, expressa ou tacitamente, a declaração de constitucionalidade da norma questionada (ação
declaratória de constitucionalidade).
A cláusula sofreu pequena alteração na Constituição de 1967 e na de 1967/69 (representação do
Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual — CF de
1967, art. 115, I, l; CF de 1967/69, art. 119, I, l).
O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na versão de 197051, consagrou expressamente essa
idéia:
“Art. 174. (...)
§ 1º Provocado por autoridade ou por terceiro para exercitar a iniciativa prevista neste artigo, o Procurador-Geral,
entendendo improcedente a fundamentação da súplica, poderá encaminhá-la com parecer contrário”.

Essa disposição, que, como visto, consolidava tradição já velha no Tribunal, permitia ao titular da ação
encaminhar a postulação que lhe fora dirigida por terceiros, manifestando-se, porém, em sentido contrário.
Não é preciso maior esforço de argumentação para demonstrar que, do ponto de vista dogmático, nada mais
fez o Regimento Interno que positivar, no plano processual, a orientação que balizara a instituição da
representação de inconstitucionalidade (controle abstrato) entre nós.
Ela se destinava não apenas a eliminar a lei declarada inconstitucional da ordem jurídica (pedido de
declaração de inconstitucionalidade), mas também a elidir controvérsias que se instaurassem sobre a legitimidade
de determinada norma (pedido de declaração de constitucionalidade).
Assim, se o Procurador-Geral encaminhava súplica ou representação de autoridade ou de terceiro, com
parecer contrário, estava simplesmente a postular uma declaração (positiva) de constitucionalidade. O pedido de
Pereira, Voto proferido no Conselho Federal da OAB, Arquivos do Ministério da Justiça, 118/25; Themístocles
Brandão Cavalcanti, Do controle da constitucionalidade, cit., p. 118; Rcl. 849, Rel. Adaucto Lucio Cardoso, voto
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50
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representação, formulado por terceiro e encaminhado ao Supremo, materializava, apenas, a existência da
controvérsia constitucional, apta a fundamentar uma necessidade pública de controle.
Tal cláusula foi alterada em 1980, passando o Regimento Interno a conter as seguintes disposições:
“Art. 169. O Procurador-Geral da República poderá submeter ao Tribunal, mediante representação, o exame de lei ou
ato normativo federal ou estadual, para que seja declarada a sua inconstitucionalidade.
§ 1º Proposta a representação, não se admitirá desistência, ainda que afinal o Procurador-Geral se manifeste pela sua
improcedência”.

Parece legítimo supor que tal modificação não alterou, substancialmente, a idéia básica que norteava a
aplicação desse instituto. Se o titular da iniciativa manifestava-se, afinal, pela constitucionalidade da norma
impugnada, é porque estava a defender a declaração de constitucionalidade.
Na prática, continuou o Procurador-Geral a oferecer representações de inconstitucionalidade, ressaltando a
relevância da questão e opinando, muitas vezes, em favor da constitucionalidade da norma.
A falta de maior desenvolvimento doutrinário e a própria balbúrdia conceitual instaurada em torno da
representação interventiva52 — confusão essa que contaminou os estudos do novo instituto — não permitiram que
essas idéias fossem formuladas com a necessária clareza.
A própria disposição regimental é equívoca, pois, se interpretada literalmente, reduziria o papel do titular da
iniciativa, o Procurador-Geral da República, ao de um despachante autorizado, que poderia encaminhar os pleitos
que lhe fossem dirigidos, ainda que com parecer contrário.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha considerado inadmissível representação na qual o Procurador-Geral da
República afirma, de plano, a constitucionalidade da norma53, é certo que essa orientação, calcada numa interpretação
literal do texto constitucional, não parece condizente, tal como demonstrado, com a natureza do instituto e com a sua
práxis desde a sua adoção pela Emenda n. 16/65.
Todavia, a Corte continuou a admitir as representações e, mesmo após o advento da Constituição de 1988, as
ações diretas de inconstitucionalidade nas quais o Procurador-Geral se limitava a ressaltar a relevância da questão
constitucional, pronunciando-se, afinal, pela sua improcedência54.
Em substância, era indiferente, tal como percebido por Victor Nunes Leal, que o Procurador-Geral
sustentasse, desde logo, a constitucionalidade da norma, ou que encaminhasse o pedido, para, posteriormente,
manifestar-se pela sua improcedência.
Essa análise demonstra claramente que, a despeito da utilização do termo representação de
inconstitucionalidade, o controle abstrato de normas foi concebido e desenvolvido como processo de natureza
dúplice ou ambivalente.
Daí ter Victor Nunes Leal observado em palestra proferida na Conferência Nacional da OAB de 1978
(Curitiba) que, “em caso de representação com parecer contrário, o que se tem, na realidade, sendo privativa a
iniciativa do Procurador-Geral, é uma representação de constitucionalidade”55.
A propósito, acrescentou, ainda, o notável jurisconsulto:
“Relembro, aliás, que o ilustre Professor Haroldo Valladão, quando Procurador-Geral da República56, sugeriu ao
signatário (não sei se chegou a registrá-lo por escrito) a conveniência de deixar expressa no Regimento a representação
destinada a afirmar a constitucionalidade, para solver dúvidas, ainda que não houvesse pedido formal de terceiros no
sentido da inconstitucionalidade”57.

A identificação da natureza dúplice do instituto retiraria um dos fortes argumentos do Procurador-Geral, que
se referia à sua condição de titular da ação para fazer atuar a jurisdição constitucional com o escopo de ver
declarada a inconstitucionalidade da norma. A possibilidade de pedir a declaração de constitucionalidade deitaria
por terra essa assertiva, convertendo o pretenso “direito” de propor a ação de inconstitucionalidade num “poderdever” de submeter a questão constitucional relevante ao Supremo, sob a forma de representação de
52

Alfredo Buzaid, Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro, cit., p. 107; José Carlos
Barbosa Moreira, As partes na ação declaratória de inconstitucionalidade, Revista de Direito da Procuradoria-Geral do
Estado da Guanabara, n. 13, p. 67(75-6), 1964; Themístocles Brandão Cavalcanti, Do controle da constitucionalidade,
cit., p. 115 e s.
53
Rp. 1.349, Rel. Aldir Passarinho, RTJ, 129 (1)/41. O Tribunal considerou inepta a representação, entendendo que,
como a Constituição previa uma ação de inconstitucionalidade, não poderia o titular da ação demonstrar, de maneira
insofismável, que perseguia outros desideratos.
54
Cf., dentre outras, ADI 716/RN, Rel. Carlos Velloso, DJ de 29-4-1992, p. 5606.
55
Victor Nunes Leal, Representação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal: um aspecto
inexplorado, RDP, 53-54/25 (33).
56
O Professor Haroldo Valladão exerceu o cargo de Procurador-Geral da República no período de 19-4-1967 a 13-111967.
57
Victor Nunes Leal, Representação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal: um aspecto
inexplorado, RDP, cit., p. 25 (33).
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inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.
A existência de controvérsia constitucional relevante configurava a objetivação da necessidade de o
Procurador-Geral da República submeter a argüição ao Supremo Tribunal, ainda quando estivesse convencido da
sua improcedência. Em outros termos, configurada controvérsia constitucional relevante, não poderia o
Procurador-Geral da República furtar-se ao dever de submetê-la ao Supremo Tribunal Federal, ainda que se
manifestando pela improcedência do requerimento (pedido de declaração de constitucionalidade).
Portanto, uma análise mais detida da natureza do instituto da representação de inconstitucionalidade permite
reforçar a censura ao entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
propiciando-se, assim, uma nova leitura — ainda que apenas com valor de crítica histórica — da orientação
sustentada pela Procuradoria-Geral da República e avalizada pelo Supremo Tribunal Federal58.
8. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
8.1. Considerações preliminares
A Constituição de 1988 amplia significativamente os mecanismos de proteção judicial, e assim também o
controle de constitucionalidade das leis.
A Constituição preservou a representação interventiva, destinada à aferição da compatibilidade de direito
estadual com os chamados princípios sensíveis59 (CF, art. 34, VII, c/c o art. 36, III). Esse processo constitui
pressuposto da intervenção federal, que, nos termos do art. 36, III, e § 1º, da Constituição, há de ser executada
pelo Presidente da República. Tradicionalmente, é o Supremo Tribunal Federal competente para conhecer as
causas e conflitos entre a União e os Estados, entre a União e o Distrito Federal ou entre os Estados entre si (art.
102, I, f). Tal como outros países da América Latina, não dispõe a ordem jurídica brasileira de instrumento único
para defesa de direitos subjetivos públicos60. A Constituição consagra o habeas corpus como instrumento
processual destinado a proteger o indivíduo contra atos arbitrários do Poder Público que impliquem restrições ao
direito de ir e vir (art. 5º, LXVIII). Ao lado do habeas corpus, dispõe a ordem jurídica brasileira, desde 1934, do
mandado de segurança, destinado, hodiernamente, a garantir direito líquido e certo não protegido por habeas data
ou habeas corpus (CF, art. 5º, LXIX, a)61. O mandado de segurança pode ser, igualmente, utilizado por partido
político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros (mandado de segurança
coletivo).
A Constituição de 1988 criou, ao lado do habeas data, que se destina à garantia do direito de
autodeterminação sobre informações62 (art. 5º, LXXII), o mandado de injunção, remédio especial que pode ser
utilizado contra a omissão de órgão com poder normativo que impeça o exercício de direito constitucionalmente
assegurado (art. 5º, LXXI).
Até a entrada em vigor da Constituição de 1988 era o recurso extraordinário — também quanto ao critério de

58

Ver Celso Agrícola Barbi, Evolução do controle de constitucionalidade das leis no Brasil, RDP, cit., p. 40; José Carlos Barbosa
Moreira, As partes na ação declaratória de inconstitucionalidade, Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado da
Guanabara, cit., p. 67; Alfredo Buzaid, Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro, cit., p. 101-110;
Themístocles Brandão Cavalcanti, Do controle da constitucionalidade, cit., p. 115-118; e Arquivamento de representação por
inconstitucionalidade da lei, RDP, 16/169; Victor Nunes Leal, Representação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, RDP, cit., p. 25; Josaphat Marinho, Inconstitucionalidade de lei — representação ao STF, RDP, cit., p. 50; José Luiz de
Anhaia Mello, Os princípios constitucionais e sua proteção, cit., p. 22-28; Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967,
com a Emenda n. 1, de 1969, cit., p. 43-44; Caio Mário da Silva Pereira, Voto proferido no Conselho Federal da OAB, Arquivos do
Ministério da Justiça, cit., p. 25; Arnoldo Wald, Voto, Arquivos do Ministério da Justiça, 118/46-47.
59

A Constituição de 1988 introduziu modificações nos chamados “princípios sensíveis”. Em vez da longa enumeração
constante da Constituição de 1967/69, limitou-se o constituinte a enunciar expressamente os seguintes princípios: a)
forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da Administração Pública, direta e indireta (CF, art. 34, VII, a a d).
60
Única exceção pode ser verificada no México, onde o “recurso de amparo” permitiu, sob a aparência de unidade, o
desenvolvimento de diferentes institutos [cf., a propósito, Héctor Fix-Zamudio, Das Problem der Verfassungskontrolle,
JöR, n. 25, p. 649 (663), 1976].
61
Cf., a propósito, Héctor Fix-Zamudio, Das Problem der Verfassungskontrolle, JöR, cit., p. 652 (672); e Die
Verfassungskontrolle in Lateinamerika, in Hans-Rudolf Horn e Albrecht Weber, Richterliche Verfassungskontrolle in
Lateinamerika, Spanien und Portugal, Baden-Baden, 1989, p. 129 (159).
62
Embora formulado de maneira pouco clara, é certo que o habeas data destina-se a proteger aspecto autônomo do
direito de personalidade, o chamado direito de autodeterminação sobre informações — Recht auf informationelle
Selbstbestimmung —, que assegura a cada indivíduo o poder de decidir quando e em que medida informações de índole
pessoal podem ser fornecidas ou utilizadas por terceiros (cf., sobre o assunto, no Direito alemão, Bodo Pieroth e
Bernhard Schlink, Grundrechte — Staatsrecht II, 11. ed., Heidelberg, 1995, p. 97).
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quantidade — o mais importante processo da competência do Supremo Tribunal Federal63. Esse remédio
excepcional, desenvolvido segundo o modelo do writ of error americano64 e introduzido na ordem constitucional
brasileira pela Constituição de 1891, pode ser interposto pela parte vencida65, quando a decisão recorrida
contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei
ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válida lei local contestada em face de lei
federal (CF, art. 102, III, a a d). A Constituição de 1988 reduziu o âmbito de aplicação do recurso
extraordinário66, confiando ao Superior Tribunal de Justiça a decisão sobre os casos de colisão direta entre o
direito estadual e o direito federal ordinário.
Tal como já observado, particular atenção dedicou o constituinte à chamada “omissão do legislador”.
Ao lado do mandado de injunção, previsto no art. 5º, LXXI, c/c o art. 102, I, q, destinado à defesa de direitos
subjetivos afetados pela omissão legislativa ou administrativa, introduziu a Constituição, no art. 103, § 2º, o
processo de controle abstrato da omissão. Tal como o controle abstrato de normas, pode o controle abstrato da
omissão ser instaurado pelo Presidente da República, pela Mesa da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Mesa
de uma Assembléia Legislativa, Governador do Estado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional67.
A grande mudança vai-se verificar no âmbito do controle abstrato de normas, com a criação da ação direta
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal (CF, art. 102, I, a, c/c o art. 103).
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 constatar que ela foi decisiva para a alteração
introduzida pelo constituinte de 1988, com a significativa ampliação do direito de propositura da ação direta.
O constituinte assegurou o direito do Procurador-Geral da República de propor a ação de
inconstitucionalidade. Este é, todavia, apenas um dentre os diversos órgãos ou entes legitimados a propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
Nos termos do art. 103 da Constituição de 1988, dispõem de legitimidade para propor a ação de
inconstitucionalidade o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a
Mesa de uma Assembléia Legislativa, o Governador do Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, as
confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional.
Tal fato fortalece a impressão de que, com a introdução desse sistema de controle abstrato de normas, com
ampla legitimação, e, particularmente, a outorga do direito de propositura a diferentes órgãos da sociedade,
pretendeu o constituinte reforçar o controle abstrato de normas no ordenamento jurídico brasileiro como peculiar
instrumento de correção do sistema geral incidente.
Não é menos certo, por outro lado, que a ampla legitimação conferida ao controle abstrato, com a inevitável
possibilidade de submeter qualquer questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal, operou uma mudança
substancial — ainda que não desejada — no modelo de controle de constitucionalidade até então vigente no
Brasil.
O monopólio de ação outorgado ao Procurador-Geral da República no sistema de 1967/69 não provocou
alteração profunda no modelo incidente ou difuso. Este continuou predominante, integrando-se a representação de
inconstitucionalidade a ele como um elemento ancilar, que contribuía muito pouco para diferençá-lo dos demais
63

Apenas em 1986 foram interpostos 4.124 recursos extraordinários (cf., a propósito, Oscar Corrêa, O Supremo
Tribunal Federal — Corte Constitucional do Brasil, p. 38-39).
64
O writ of error foi substituído no Direito americano pelo appeal (cf., a propósito, Walter Haller, Supreme Court und
Politik in den USA, The American Political Science Review, v. 70, n. 2, p. 105, june/1976).
65
O recurso extraordinário, assim como outros recursos, pode ser proposto também pelo terceiro prejudicado (CPC, art.
499).
66

Essa alteração não trouxe qualquer mudança positiva no número de recursos extraordinários propostos. Enquanto em 1988, ainda
sob a vigência da Constituição de 1967/69, foram propostos 2.342 recursos extraordinários, em 1989, já sob o império da
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de 1988, foram distribuídos 3.060 recursos dessa índole. Essa tendência acentuou-se nos anos seguintes: 1990 —
10.833 recursos extraordinários; 1991 — 10.247 (cf. dados dos Relatórios do STF).
67

Essa disposição foi desenvolvida segundo modelo do art. 283º da Constituição portuguesa:
“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 regionais, 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”.
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sistemas “difusos” ou “incidentes” de controle de constitucionalidade.
A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle de constitucionalidade incidental ou difuso ao
ampliar, de forma marcante, a legitimação para propositura da ação direta de inconstitucionalidade (art. 103),
permitindo que, praticamente, todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao Supremo
Tribunal Federal mediante processo de controle abstrato de normas.
8.2. Criação e desenvolvimento da ação declaratória de constitucionalidade
A Emenda Constitucional n. 3, de 17-3-1993, disciplinou o instituto da ação declaratória de
constitucionalidade, introduzido no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, no bojo de reforma
tributária de emergência. A Emenda Constitucional n. 3 firmou a competência do STF para conhecer e julgar a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, processo cuja decisão definitiva de
mérito possuirá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Executivo e do
Judiciário. Conferiu-se legitimidade ativa ao Presidente da República, à Mesa do Senado Federal, à Mesa da
Câmara dos Deputados e ao Procurador-Geral da República.
Embora a discussão sobre a ação declaratória de constitucionalidade seja mais ou menos recente no Brasil, a
prática constitucional demonstra que, muitas vezes, a representação interventiva e sobretudo a representação de
inconstitucionalidade foram utilizadas com o fito de afastar qualquer dúvida sobre a legitimidade de uma norma.
Daí não parecer surpreendente a criação da ação declaratória de constitucionalidade.
Acolhendo sugestão contida em estudo que elaboramos juntamente com o Professor Ives Gandra, o Deputado
Roberto Campos apresentou proposta de Emenda Constitucional que instituía a ação declaratória de
constitucionalidade68.
Parte dessa proposição, com algumas alterações, foi incorporada à Emenda que deu nova redação a alguns
dispositivos da ordem constitucional tributária e autorizou a instituição do imposto sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, mediante iniciativa do Deputado Luiz
Carlos Hauly69.
A ação declaratória foi aprovada, embora com ressalvas, quanto à legitimação, restrita ao Presidente da
República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado Federal e Procurador-Geral da República, e quanto ao objeto, que
se limitou ao direito federal70.
68

A proposta tinha o seguinte teor:
“Art. 1º Suprima-se o inciso X do art. 52, renumerando-se os demais.
Art. 2º Os arts. 102 e 103 da Constituição passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 102. (...)
§ 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, na forma desta lei.
§ 2º As decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal, nos processos de controle de constitucionalidade de leis e atos
normativos e no controle de constitucionalidade da omissão, têm eficácia erga omnes e efeito vinculante para os órgãos e agentes
públicos.
§ 3º Lei complementar poderá outorgar a outras decisões do Supremo Tribunal Federal eficácia erga omnes, bem como dispor sobre
o efeito vinculante dessas decisões para os órgãos e agentes públicos’.
‘Art. 103. (...)
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º (...)

§ 4º Os órgãos ou entes referidos nos incisos I a X deste artigo podem propor ação declaratória de
constitucionalidade, que vinculará as instâncias inferiores, quando decidida no mérito’”.
69
Cf., a propósito, os dois substitutivos apresentados pelo Deputado Benito Gama, relator da Comissão Especial
destinada a examinar a Proposta de Emenda à Constituição n. 48-a, de 1991.
70

A Emenda n. 3, de 1993, assim disciplinou o instituto:
“Art. 102. (...)
I — (...)
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de
lei ou ato normativo federal;
(...)
§ 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, na forma da lei.
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de
lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder
Judiciário e ao Poder Executivo”.
“Art. 103. (...)
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A discussão sobre a constitucionalidade da Emenda, suscitada pela Associação dos Magistrados do Brasil,
foi pacificada no julgamento da ADC 171.
A Emenda Constitucional n. 45, de 2004, corrigiu em parte o modelo restritivo da EC n. 3/93, estabelecendo
que estariam legitimados para a ADC os mesmos legitimados para a ADI. Subsiste, porém, a limitação quanto ao
objeto, restrito ao direito federal, objeto agora de projeto de emenda constitucional que tramita no Congresso
Nacional.
De qualquer sorte, o controle abstrato de normas passa agora a ser exercido tanto pela ação direta de
inconstitucionalidade, de longe a ação mais relevante no sistema de controle de constitucionalidade de normas72,
como pela ação declaratória de constitucionalidade.
8.3. Desenvolvimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental
8.3.1. Considerações preliminares
Tal como assinalado73, as mudanças ocorridas no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro
alteraram radicalmente a relação que havia entre os controles concentrado e difuso. A ampliação do direito de
propositura da ação direta e a criação da ação declaratória de constitucionalidade vieram reforçar o controle
concentrado em detrimento do difuso.
Não obstante, subsistiu um espaço residual expressivo para o controle difuso relativo às matérias não
suscetíveis de exame no controle concentrado (interpretação direta de cláusulas constitucionais pelos juízes e
tribunais, direito pré-constitucional, controvérsia constitucional sobre normas revogadas, controle de
constitucionalidade do direito municipal em face da Constituição Federal). Essas questões somente poderiam ser
tratadas no âmbito do recurso extraordinário, o que explica a pletora de processos desse tipo ajuizados perante o
Supremo Tribunal Federal.
É exatamente esse espaço, imune à aplicação do sistema direto de controle de constitucionalidade, que tem
sido responsável pela repetição de processos, pela demora na definição das decisões sobre importantes
controvérsias constitucionais e pelo fenômeno social e jurídico da chamada “guerra de liminares”.
Foi em resposta ao quadro de incompletude de sistema de controle direto que surgiu a idéia de
desenvolvimento do chamado “incidente de inconstitucionalidade”, que pretendia assegurar aos entes legitimados
do art. 103 a possibilidade de provocar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre outras controvérsias
constitucionais suscitadas nas ações judiciais em curso74. Tal instituto, porém, não vingou.
A argüição de descumprimento de preceito fundamental veio prevista na Lei Maior de forma bastante singela:
“a argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal, na forma da lei” (art. 102, § 1º). A ausência de qualquer antecedente histórico significativo
dificultava enormemente a disciplina infraconstitucional do instituto. Sepúlveda Pertence chegou a chamá-lo de
autêntica “esfinge” do Direito brasileiro75.
Nesse contexto, eu e o Professor Celso Bastos passamos a nos indagar se a chamada “argüição de
descumprimento de preceito fundamental”, prevista no art. 102, § 1o, da Constituição, não teria o escopo de
colmatar importantes lacunas identificadas no quadro de competências do Supremo Tribunal Federal.
O Professor Celso Bastos elaborou o primeiro esboço do anteprojeto que haveria de regular a argüição de
descumprimento de preceito fundamental. Tomando por base o texto inaugural, cuidamos nós de elaborar uma
segunda versão, introduzindo-se o incidente de inconstitucionalidade. Essa proposta traduziu-se num amálgama
consciente das concepções constantes do Projeto Celso Bastos, do Projeto da Comissão Caio Tácito76 e do
incidente de inconstitucionalidade, contemplado em várias propostas de emenda constitucional sobre o
Judiciário77.
§ 4º A ação declaratória da constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela
Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República.”
71

Cf. ADC 1/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ de 16-6-1995.
Em 16-8-2006, a autuação do Supremo Tribunal Federal registrava a ADI 3.777.
73
Cf. item 8, supra, O controle de constitucionalidade na Constituição de 1988.
74
Ver referência ao incidente de inconstitucionalidade, infra, n. 8.3.2.
75
ADPF-QO 1/RJ, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7-11-2003.
76
Projeto de Lei n. 2.960, de 1997 (PLC n. 10, no Senado Federal) sobre ADI e ADC, convertido na Lei n. 9.868, de
10-11-1999.
72

77

Substitutivo do Deputado Aloysio Nunes Ferreira à PEC n. 96-A/92:
“Art. 103. (...)
§ 5º O Supremo Tribunal Federal, a pedido das pessoas e entidades mencionadas no art. 103, de qualquer tribunal, de ProcuradorGeral de Justiça, de Procurador-Geral ou Advogado-Geral do Estado, quando for relevante o fundamento de controvérsia judicial
sobre a constitucionalidade de lei, ato normativo federal ou de outra questão constitucional, federal, estadual ou municipal, poderá,
acolhendo incidente de inconstitucionalidade, determinar a suspensão, salvo para medidas urgentes, de processos em curso perante
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Afigurava-se recomendável que o tema fosse submetido a uma comissão de especialistas. A sugestão foi
elevada à consideração do Ministro Iris Resende, da Justiça, que, em 4-7-1997, editou a Portaria n. 572, publicada no
DOU de 7-7-1997, instituindo comissão destinada a elaborar estudos e anteprojeto de lei que disciplinasse a argüição
de descumprimento de preceito fundamental. Foram designados, para compor a comissão, o Prof. Celso Ribeiro
Bastos (presidente), o Prof. Arnoldo Wald, o Prof. Ives Gandra Martins, o Prof. Oscar Dias Corrêa e o autor deste
estudo. Após intensos debates realizados em São Paulo, a comissão chegou ao texto final do anteprojeto, que foi
encaminhado pelo Prof. Celso Bastos, acompanhado de relatório, ao Ministro da Justiça, em 20-11-1997.
A proposta de anteprojeto de lei cuidou dos principais aspectos do processo e julgamento da argüição de
descumprimento de preceito fundamental, nos termos e para os efeitos do disposto no § 1º do art. 102 da
Constituição Federal. Estabeleceram-se o rito perante o STF, o elenco dos entes com legitimidade ativa, os
pressupostos para suscitar o incidente e os efeitos da decisão proferida e sua irrecorribilidade.
Tendo em vista que o disciplinamento do instituto da argüição de descumprimento de preceito fundamental
afetava as atribuições do STF, resolveu-se, ainda, colher a opinião daquela Corte (Aviso/MJ n. 624, de 4-5-1998).
Em 7-5-1998, Celso de Mello informou ter encaminhado cópia do texto do anteprojeto para todos os Ministros do
Supremo Tribunal Federal (Ofício n. 076/98). Em 30-6-1998, o trabalho realizado pela Comissão Celso Bastos foi
divulgado em artigo publicado na Revista Consulex (ano 2, n. 18, v. 1, p. 18-21), sob o título “Preceito
fundamental: argüição de descumprimento”.
É necessário observar, todavia, que, desde março de 1997, tramitava no Congresso Nacional o Projeto de Lei
n. 2.872, de autoria da ilustre Deputada Sandra Starling, objetivando, também, disciplinar o instituto da argüição
de descumprimento de preceito fundamental, sob o nomen juris de “reclamação”. A reclamação restringia-se aos
casos em que a contrariedade ao texto da Lei Maior fosse resultante de interpretação ou de aplicação dos
Regimentos Internos das Casas do Congresso Nacional, ou do Regimento Comum, no processo legislativo de
elaboração das normas previstas no art. 59 da Constituição Federal. Aludida reclamação haveria de ser formulada
ao Supremo Tribunal Federal por 1/10 dos deputados ou dos senadores, devendo observar as regras e os
procedimentos instituídos pela Lei n. 8.038, de 28-5-1990.
Em 4-5-1998, o projeto de lei da Deputada Sandra Starling recebeu parecer favorável do relator, o ilustre
Deputado Prisco Viana, pela aprovação do projeto na forma de substitutivo de sua autoria. Como então se
verificou, o Substitutivo Prisco Viana ofereceu disciplina que muito se aproximava daquela contida no
Anteprojeto de Lei da Comissão Celso Bastos.
Aludido substitutivo, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados, foi referendado pelo Plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tendo sido submetido
ao Presidente da República, que o sancionou78, com veto ao inciso II do parágrafo único do art. 1º, ao inciso II
do art. 2º, ao § 2º do art. 2º, ao § 4º do art. 5º, aos §§ 1º e 2º do art. 8º, e ao art. 9o.
8.3.2. Incidente de inconstitucionalidade e argüição de descumprimento
A discussão sobre a introdução no ordenamento jurídico brasileiro do chamado “incidente de
inconstitucionalidade” não é nova. Já na Revisão Constitucional de 1994 cogitou-se de um instrumento que
permitiria fosse apreciada controvérsia sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou
municipal diretamente pelo STF, incluindo-se nesse rol, inclusive, os atos anteriores à Constituição. A idéia era
que o Supremo Tribunal poderia, ao acolher o incidente de inconstitucionalidade, determinar a suspensão de
processo em curso perante qualquer juízo ou tribunal para proferir decisão exclusivamente sobre a questão
constitucional suscitada79.
Tal instituto, entretanto, não ingressou no ordenamento jurídico naquela ocasião, tendo sido ressuscitada a
discussão a seu respeito quando da entrada em vigor da Lei n. 9.882, de 1999, que regulamentou a argüição de
descumprimento de preceito fundamental. Aqueles que se dispuseram a observar com mais atenção a
conformação dada pela referida legislação à ADPF notaram que, afora os problemas decorrentes da limitação dos
parâmetros de controle, o instituto, tal qual restou regulamentado, guarda estrita vinculação com as propostas
relacionadas ao incidente de inconstitucionalidade.
A estrutura de legitimação, a exigência de configuração de controvérsia judicial ou jurídica para a
instauração do processo, a possibilidade de sua utilização em relação ao direito municipal e ao direito préconstitucional e o efeito vinculante das decisões, tudo reforça a semelhança entre os institutos. É certo, por outro
lado, que, diferentemente do incidente de inconstitucionalidade, a argüição de descumprimento tem como
parâmetro de controle os preceitos fundamentais identificados ou identificáveis na Constituição. Trata-se de
qualquer juízo ou tribunal, para proferir decisão exclusivamente sobre matéria constitucional suscitada, ouvido o Procurador-Geral da
República”.
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Lei n. 9.882, de 3-12-1999.
Cf. Relatoria da Revisão Constitucional, 1994, t. 1, p. 317.
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elemento menos preciso do que o parâmetro de controle do incidente de inconstitucionalidade (toda a
Constituição).
Assim, até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie acerca do efetivo alcance da expressão preceitos
fundamentais80, ter-se-á de assistir ao debate entre os cultores de uma interpretação ampla e aberta e os defensores
de uma leitura restritiva e fechada do texto constitucional. Assinale-se, outrossim, que, diversamente do incidente,
a argüição de descumprimento, tal como formulada na Lei n. 9.882/99, poderá ser utilizada, em casos
excepcionais, também de forma principal, assumindo a feição de um recurso de amparo ou de uma reclamação
constitucional (Verfassungsbeschwerde) autônoma no Direito brasileiro.
Dessa forma, não se pode deixar de registrar que a argüição de descumprimento de preceito fundamental, a
par das questões suscitadas, ainda em aberto, já trouxe significativas mudanças no sistema de controle de
constitucionalidade brasileiro.
Em primeiro lugar, porque permite a antecipação de decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes,
evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se
consolidaram ao arrepio da “interpretação autêntica” do Supremo Tribunal Federal.
Em segundo lugar, porque poderá ser utilizado para — de forma definitiva e com eficácia geral — solver
controvérsia relevante sobre a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional em face da nova Constituição
que, até o momento, somente poderia ser veiculada mediante a utilização do recurso extraordinário.
Em terceiro, porque as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses processos, haja vista a
eficácia erga omnes e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a legitimidade ou a
ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas diversas entidades municipais.
Finalmente, deve-se observar que o novo instituto pode oferecer respostas adequadas para dois problemas
básicos do controle de constitucionalidade no Brasil: o controle da omissão inconstitucional e a ação declaratória
nos planos estadual e municipal.
Todas essas peculiaridades realçam que, no que respeita à diversidade e amplitude de utilização, a argüição
de descumprimento de preceito fundamental revela-se superior à fórmula do incidente de inconstitucionalidade.
Diante dessa conjuntura, tenho enfatizado sistematicamente que a ADPF vem completar o sistema de
controle de constitucionalidade de perfil relativamente concentrado no Supremo Tribunal Federal, uma vez que as
questões, até então excluídas de apreciação no âmbito do controle abstrato de normas, podem ser objeto de exame
no âmbito do novo procedimento.
É esse o contexto institucional do controle de constitucionalidade no ordenamento brasileiro, que busca
combinar o modelo tradicional de controle incidental de normas, os vários instrumentos de defesa de direitos
individuais, como o habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, com as ações
diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, a ação direta por omissão e a argüição de
descumprimento de preceito fundamental.
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Cf. a discussão sobre o assunto na ADPF nº 33, Relator Ministro Gilmar Mendes, medida cautelar julg. em 29.10.2003 (DJ de
6.8.2004) e mérito julg. em 7.12.2005 (DJ de 27.10.2006).

