




CARLOS EDUARDO CURY GARUTTI 

A ATUAÇAO DO STF NO CONTROLE DE 
L 

CONSTITUCIONALIDADE E NA 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

MESTRADO 

UNIFIEO - Centro Universitário FIE0 

Osasco - SP 

2005 





CARLOS EDUARDO CURY GARUTTI 

A ATUAÇAO DO STF NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE E NA 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Dissertação apresentada 13 Banca 
Examinadora da UNIFIEO - Centro 
Universitário FIEO, para obtenção do titulo 
de mestre em Direito, tendo como área de 
concentração "Positivação e ConcretizaHo 
Jurídica dos Direitos Humanos", dentro do 
projeto "A Tutela da Dignidade da Pessoa 
Humana perante a Ordem Pública, Social e 
Econômica", inserido na linha de pesquisa 
"Efetivaç%o Jurisdicional dos Direitos 
FundamentaisJJ, sob orientação da Profe. 
DP. Margareth Anne Leister. 



BANCA EXAMINADORA 



A minha esposa Adriana 

Por todo apoio e compreensao, sem os 

quais não seria possível atingir mais esta 

etapa. 

Aos meus pais 

Que sempre me incentivaram a continuar ... 



AGRADECIMENTOS 

A PROFESSORA D R ~  

MARQARETH ANNE LEISTER 

Pela paciência, apoio e orientaç80, na 
realização deste trabalho. 

O meu respeito e gratidão pelo alto grau 

dos conhecimentos transmitidos. 

Aos demais mestres e funcionários do 

Curso de Mestrado do Centro Universitário 

FIEO, os meus sinceros agradecimentos. 



RESUMO 

Esta dissertação busca estudar a atua@o do STF no controle de 

Constitucionalidade e na Proteção dos Direitos Fundamentais. 

Os direitos fundamentais sofreram avanços significativos de ordem 

mundial, devido ao expressivo número de convenções internacionais quanto aos 

Direitos Humanos. 

A ampliação dos direitos fundamentais se fez sentir no conteúdo das 

constituições brasileiras, passando a abranger os fundamentos dos direitos 

economicos, sociais e culturais, aproximando-se mais da coletividade. A 

Constituição de I988 alargou o espectro dos direitos individuais, coletivos e 

sociais, bem como o âmbito de atuação do Judiciário, principalmente no campo 

do Supremo Tribunal Federal. Com isso os direitos do cidadão e a democracia 

lucraram. 

0 judiciário surgiu com a função de dirimir conflitos e declarar direitos. 

Além da função de dirimir controvérsias, declarar direitos e de autogoverno, 

cabe ao judiciário a justiça constitucional, cuja principal função é o controle de 

constitucionalidade das leis. O executivo e o legislativo definem as regras de 

relacionamento entre o Estado e OS indivíduos, mas pauta-se para isso em uma 

Constituição suprema. Portanto, a partir do ponto de vista personalista, o 

judiciário, além de resolver 0s conflitos, deve salvaguardar esta Lei Maior, 

garantindo a fiel observância de seus ditames por àqueles poderes. 
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Ao Congresso cabe a missão de reelaborar a Carta Constitucional, 

preservando o mais alto valor constitucional assegurado, e ao Supremo Tribunal 

Federal impedir que venham a ser suprimidas as conquistas legitimamente 

obtidas na Constituição de 1988, caso se atente contra os direitos fundamentais. 

Assim, também se discorrerá sobre o controle de constitucionalidade e a 

sua função de adequação de um ato jurídico (particularmente da lei) à 

Constituição, envolvendo os requisitos formais e substanciais de tal ato. Neste 

sentido, também se abordará a inconstitucionalidade como o não cumprimento 

da Constituiçao, por ação ou omissao, por parte dos órgaos do Poder Político, 

na forma como 6 reconhecido pela própria Constituição Federal. 

Conclui que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 0 

controle de constitucionalidade no Brasil foi objeto de significativo 

aperfeiçoamento, com a introdução de medidas e institutos destinados a prover 

uma maior defesa do Texto Constitucional. 
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ABSTRACT 

This dissertation studies the perfonnance of STF in the constitution's 

control and in the Protection of the Fundamental Rights. 

The fundamental rights suffered significant progresses of world order, due 

to the expressive number of internationa1 conventions with relationship to the 

Human Rights. 

The amplification of the fundamental rights was made in the content of the 

Brazilian constitutions, starting to embrace the foundations of the economical, 

social and cultural rights. The Constitution of 1988 enlarged the spectrum of the 

individual rights, collectively and socially, as well as the performance realm 0f the 

Judiciary, mainly in the field of the Supreme Federal Tribunal. With that the 

citizen's rights and the democracy profited. 

The judiciary appeared with the function of dealing with conflitct to see if it 

fits to the judiciary and the Constitutional justi-, whose main function is the 

control of the laws' constitution. The executive and the legislative define the 

relationship rules between the State and the individuals, but it is ruled for that in 

the supreme Constitution. Therefore, starting from an individual the point of view, 

the judiciary, besides solving the conflicts, it should safeguard this Larger Law 

guaranteeing the faithful observance of its ditames for t those powers. 

TO the Congress, the actual writing fits the Constitutional Lefier, 

preserving the highest insuring constitutional values, and to the Supreme 



Federal Tribunal to stop suppressing the victories legitimately obtained in the 

Constitution of 1988, in case it is attempted against the fundamental rights. 

Like this, it will also discourse about the constitution control and its 

function of adaptation of a juridical a& (partícularly of the law) to the Constitution, 

involving the formal requirements. In this sense, the lack of constitution wiil ais0 

be approached as the non-execution of the Constitution, for action or omission, 

on the part of the organs of the Political Power, in the form how the own Federal 

Constitution recognizes it. 

It concludes that, with the promulgation of the Federal Constitution of 

1988, the constitution control in Brazil was object of significant improvement, with 

the introduction of measures and institutes destined to provide a larger defense 

of the Constitutional Text. 
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A dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos e garantias 

fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento 

afasta a idéia de predomínio das "concepções transpessoalistas do Estado e da 

Naçao", em detrimento da liberdade individual.' 

A dignidade um valor espiritual e moral, inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodetermina@o consciente e respons8vel da 

própria vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 

seres humanos. 

A dignidade da pessoa humana é um principio de importância impar, pois 

repercute sobre todo o ordenamento jurídico. um mandamento nuclear do 

sistema, que irradia efeitos sobre as outras normas e princípios. A tutela de 

direitos pressupõe que seja respeitada a dignidade do homem. 

Tal dignidade se manifesta, no semblante de cada homem, pelo simples 

fato de que é uma criatura humana. Ele é, portanto, sujeito de deveres e de 

direitos, pelo fato de ser pessoa humana, antes mesmo do próprio nascimento. 

AO Estado cabe a iniciativa de buscar provid4ncias para que condições 

1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 2003, p. 50. 



mínimas de vida digna sejam concedidas às pessoas. Não basta adotar um 

ordenamento jurídico avançado se o personagem principal é deixado 8 sua 

própria sorte. A preocupação do legislador constituinte foi a de que o Estado 

proporcionasse condições para que todos tivessem o direito de ter uma 

existência digna. 

Neste aspecto, insere-se o objetivo desta dissertaMo, que 6 a de verificar 

como tem atuado o STF na proteçao dos Direitos Fundamentais, mais 

especificamente no controle de constitucionalidade, pelo método difuso. Por 

isso, optou-se por iniciar o estudo discorrendo sobre os direitos fundamentais do 

homem e, mais especificamente, os direitos fundamentais relacionados ao 

controle difuso. 

Pode-se afirmar que os direitos fundamentais tratam-se de constru@o 

definitivamente integrada ao patrimdnio comum da humanidade. Resultantes do 

processo de constitucionaliza~o (iniciado no final do século XVIII) OS assim 

denominados direitos naturais do homem, passaram a ser objeto de 

reconhecimento também na esfera internacional, de modo especial a partir do 

impulso vital representado pela Declaração da ONU, de 1948, hoje já com meio 

século de existência. 

A problemática dos direitos fundamentais, nos dias atuais, configura-se 

pela crise do Estado Social e pelo impacto da globaliza@o econamica e das 

doutrinas de matriz neoliberal sobre os direitos fundamentais, englobando uma 

gama de questões econdmicas, sociais e políti~as que, certamente, não se 

aborda nesta oportunidade, pois fugiria de nosso enfoque. 





respeito do direito intertemporal, e neste caso, sua aplicação a situafles em 

que há direito adquirido e que pode ser inconstitucional, e não a norma aplicada. 

A questão somente será de inconstitucionalidade da lei se ela própria determina 

sua aplicação contrariando direitos adquiridos. 

A questão da conformidade de uma norma com a norma superior na qual 

se funda e sempre uma questão relativa ao direito em tese, ao direito objetivo. 

A ocorrência da declaração de constitucionalidade com tendência à 

inconstitucionalidade, na qual o que se tem 6 uma declaração providria da 

constitucionalidade sendo que, modificadas as situaçbes do fato concreto, a 

norma tenderia a inconstitucionalidade. Esta norma, aqui tratada, era aquela 

posterior à constituiçiio. SituaçBo semelhante ocorre quando a norma 6 anterior 

à constituição, mas com tendência a se tornar inconstitucional em relação à 

constituição superveniente, em virtude da ocorrência de fato que alterasse a 

situação concreta. Isso s6 pode ser admitido como possível no controle difuso, 

quando o caso concreto recomenda o afastamento da norma. 

Vê-se, por tudo isto, que a utilização, no controle da constitucionalidade 

das leis, de critkrios próprios da atividade jurisdicional, ou de afirmação do 

direito no caso concreto, não pode levar a resultados satisfatórios, sendo, 

portanto preocupante o rumo que tem sido adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, como veremos no decorrer desta dissertação. 

Ao tratar da lentidão do poder judiciário, o STF recebe, anualmente, cerca 

de 50.000 processos, sendo que a criação do Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de minimizar esse abarrotamento, também ja Se encontra assoberbado, 

Isto se deve, em parte, ao grande nún~ero de processos semelhantes, mormente 



nas matérias tributária e previdenciária. Para a correção do problema, pretende- 

se a adoção da sumula vinculante, atribuindo efeito vinculante às decisões 

proferidas pelo STF. 

Além disto, grande parte dos problemas jurídicos que atualmente assolam 

o Poder Judiciário, inclusive o STF, não são aqueles provenientes dos leigos, 

mas os decorrentes de tecnicos, que, em princípio, e dado o conhecimento da 

técnica jurídica que possuem, deveriam chegar por si sós a um consenso, pot 

isso o número exagerado de processos que chegam ao STF todo ano. 

Estes fatores demonstram a necessidade de uma completa adequação 

das leis às necessidades atuais, de forma a facilitar a solução dos litígios em 

instancias inferiores, de forma a não sobrecarregar o STF, deixando para O 

mesmo as questões de sua real competência. 

A seguir, passa-se ao desenvolvimento desta dissertação, que esth 

dividida em 5 capítulos, nos quais se efetua um estudo mais detalhado sobre O 

tema. 



1. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Neste capitulo, julgou-se conveniente efetuar-se um breve estudo sobre 

os Direitos Fundamentais do Homem, sua evolução histórica, conceito, 

características e classificaçilo, a fim de dar ao leitor uma visáo geral sobre o 

assunto. 

A expressão direitos fundamentais do homem designa um conjunto de 

prerrogativas fundamentalmente impodantes e iguais para todos 0s seres 

humanos, cujo principal objetivo 6 assegurar uma conviv8ncia social digna 

e livre de privações. 

Tais direitos nao sao apenas comuns a todos os cidadsos de uma 

determinada unidade política. Estendendo seu significado superior de boa 

conviv8nciâ e de bem-eetar por tode a Terra ciomo um objetivo que a 

humanidade pretende concretizar, OS direitos fundamentais consistem uma 

categoria especial de obrigaçbes que encontram sua síntese na solidariedade 

entre os homens e que se traduzem no exercício de direitos possuidores de um 

sentido universalmente significativo. 

E, devido ao seu sentido universal, o conteúdo dos direitos humanos 

adquire um valor e reconhecimento que formalizam princlpios que sao ordinários 

a todos os povos do mundo, pois todos os homens devem ter iguais direitos, 

especialmente no que se refere à igualdade de oportunidades, de obtenção de 

uma boa qualidade de vida e de tratamento fraterno e não discriminativ~. 





nacao têm a obriaacão de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de 

que todas as nações e a comunidade internacional têm o direito e a 

responsabilidade de protestar, se um determinado País não cumprir suas 

obrigações. 

Quando um Estado ratifica um determinado Tratado, aceita as obrigaçoes 

jurídicas decorrentes do mesmo e passa a se submeter à autoridade das 

instituições internacionais, que garantem a sua efidcia. 

No Brasil, a Constituição Federal, de 1988, consagrou de forma inédita 

que os direitos e garantias expressos na Constituição 'WO excluem outros 

decorrentes do regime e dos principias por ela adotados, ou dos tratadas 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte." (art. 5", 

§ 2"). Assim, os direitos garantidos nos Tratados de Direitos Humanos 

ratificados pelo Brasil integram a relaao de direitos constituciona~mente 

proteaidos. 

Trata-se de inegável avanço no sentido da proteçáo dos direitos 

fundamentais, particularmente quanto ao direito de liberdade de consci6ncia e 

de liberdade religiosa. 

Os grandes textos histbricos ou jurídicos que tratam dos direitos humanos 

consaaram, à unanimidade, a dianidade do ser humano como seu fundamento 

de validade. Nesse sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948, afirma 

categoricamente que "todos os seres humanos nascem livres e iguais, em 

dignidade e direitos " (art. 1 O). 



A Constituição da República Federal Alemã, de 1949, por exemplo, 

declara solenemente que "A dignidade do homem 6 invioli5veb RespeitB-Ia e 

protegê-la é dever de todos os Poderes do Estado". A própria Constituição 

Brasileira, de 1988, eleva como um dos fundamentos da República "a 

dignidade da pessoa humana " (art. 1 O - 11 1). 

O reconhecimento e a proteção da dignidade humana tornou-se, em 

nossos dias, um imperativo categórico moral e jurídico para a maioria das 

Nações. 

Mas em que consiste, ao certo, a dignidade do ser humano? 

A eleva@o da dignidade humana ao mais alto patamar valorativo pela 

Comunidade das Nações pressupóe que possamos encontrar uma resposta a 

esta persistente questão - em que consiste a dignidade humana? - que seja 

universalmente aceita por todos os povos, culturas e nações que compõem a 

Comunidade Internacional. Será possível estabelecer tal consenso? 

Para melhor compreendermos o que são 0s direitos humanos, temos que 

escolher uma das possíveis respostas para a questão acima. 

Para tentar responder a esta pergunta temos que enfrentar também outra 

difícil questão, qual seja, saber qual 8 nosso conceito ou entendimento sobre a 

essência ou natureza do ser humano? Qualquer tentativa em encontrar uma 

possível resposta a estas duas necessárias e persistentes questões - em que 

consiste a dignidade humana? o que entendemos como sendo a essencia ou 

natureza do ser humano? - sofrerá a influencia de valores morais, religiosos, 



culturais, filosóficos, ético, etc., daquele que se propõe a apresentar uma 

resposta. 

Não é objetivo deste trabalho esgotar as diversas possibilidades 

valorativas existentes que implicam em diferentes concepções de mundo. 

Entretanto, devemos registrar que em determinado momento histórico 0 

consenso sobre a necessidade de proteção dignidade humana levar-nos-& a 

questões niio consensuais. Qualquer que seja nossa compreensgo do que seja 

a natureza humana, parece-nos indiscutível a aceitação de que existem direitos 

humanos inalien8veis, inderroghveis e insubstituiveis e que nao podem ser 

objeto de restrições ou limitaçdes por parte de nenhum pais, pessoa ou poder 

deste mundo. 

Ao enfrentarmos estas questees, talvez possamos reconhecer O que 

Kant, em sua obra "Fundamentos para uma Metafísica dos Costumes", tenha 

apresentado uma boa resposta. Para Kant, o homem e o Único ser deste mundo 

capaz de orientar suas ações a partir de objetivos racionalmente concebidos e 

livremente desejados. A dignidade do ser humano consistiria em sua 

autonomia, que é a aptidão para formular as próprias regras de vida, ou seja, 

sua liberdsde individual ou livre arbítrio. 

A noção de autonomia do indivíduo em relação aos demais membros de 

um determinado grupo social surgiu na História associada ao nascimento da 

Reforma Protestante. Pela primeira vez recuperou-se, em reformadores como 

Lutero, Calvino, Knox e outros, a consciência individual como sendo a suprema 

norteadora das ações humanas. Cada ser humano deve agir com base na sua 



própria consciência sendo responsável, neste mundo, por suas decisões 

individuais. 

1 .I. LINHAS EVOLUTIVAS 

A história dos direitos fundamentais surgiu, segundo Carl Schmitt 

com as declarações formuladas pelos Estados americanos no ~ 6 ~ ~ 1 0  XVIII, 

iniciadas pela declaração do Estado de Virginia, de 12 de junho de 1776, 

prelecionando, verbis: 

A hist6na dos direitos fundamentais começa propriamente com as 

declaraç8es formuladas pelos Estados americanos no século XVIII, ao 

proclamar sua independencia da Inglaterra. Aqui, em verdade, se 

indica o começo - segundo uma frase de Ranke - da Era democrática 

- mais exatamente: liberal - e do moderno Estado de Direito liberal- 

burgugs, embora aquelas declaraç6es americanas jB estavam como 

"Bill of Rights", na linha da tradi@o inglesa. A primeira declaração 

(modelo, segundo G. Jellinek, "A declaraçao dos direitos do homem e 
do cidadao", ed. Alemana, p&. 18) foi emitida pelo Estado da Virginia 

em 12 de junho de 1976 (...).3 

Segundo J. J. Gomes canotilho4, deslocaram-se em direção ao 

campo da positivação ou constitucionalização, a partir do Virginia Bill of Rights 

(1 776) e a Déclaration dês Droits de I'Homme et du Citoyen (1 789). 

2 Carl Schmitt. Teoria de Ia Consütución, p. 164, nota 1. 
"La historía de /os derechos fundamentales comienza propiamente con Ias declaraciones 

formuladas por 10s Estados americanos en e1 siglo XVIII, a1 fundar su independencia respecto de 
Inglaterra. Aqul, en verdad, se indica e1 comienzo - según una frase de Ranke - de /a ~m 
democrática - más exacto: liberal - y de1 moderno Estado de Derecho liberal-burguds, si bien 
aguellas declarãciones americanas estaban, COmo 'H if Rwts', en Ia linea de Ia 
inglesa. La primem declaraci6n (modelo, según G. Jellinek, 'La declaraci6n de defechos de/ 
hombre y de1 ciudadano', ed. Alemana, pág. 18) fue emitida por e1 Estado de Virginia e 12 de 
iunio de 1776 ..." (trad. livre do autor). 

Direito constitucional e teoria da constituiçlo, p. 356. 



A expressão "Direitos Fundamentais do Homem" designa um 

conjunto de prerrogativas fundamentalmente importantes e iguais para todos Os 

seres humanos, cujo principal escopo 6 assegurar uma conviv6ncia social digna 

e livre de privações. 

O termo "Direitos Fundamentais" tornou-se de difícil definição 

sintética e precisa. devido à amplia@o e transformaflo dos direitos e garantias 

no decorrer da existência humana, devido ainda à diversidade na utiiiza@0 do 

mesmo; atualmente são utilizadas várias expressóes para designá-los. 

Autores como Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o ~ .  afirmam existir 

uma sinonímia entre expressóes como liberdades públicas, direitos humanos, 

direitos subjetivos públicos e direitos fundamentais, que costumam ser 

empregados com a mesma significação. 

Há, entretanto, a necessidade teórica de se verificar e situar as 

dimensaes diferenciadas da dicotomia direitos fundamentais e direitos humanos, 

pelo que nos valemos do ensinamento de WjJlis Santiago Guerra ~ilho': 

De um ponto de vista hist6nc0, ou seja, da dimensão empMca, os 

direitos fundamentais &o, originalmente, direitos humanos. Contudo, 

estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente 

os direitos fundamentais, devemos distingui-los enquanto 

manifestações positivas do Direito, com aptidao Para a Produção de 

efeitos no plano juridico, dos chamados direitos humanos, enquanto 

pautas ético-políticas, direitos morais (cf. A. RUIZ MIGUEL, 1990; 

GREGORIO ROBLES, 1994, P. 181s.; VILLALON, 1994, P. 160 S.), 

situados em uma dimensão supra-positiva, deonticamente diversa 

daquela em que se situam as normas juridicas - especialmente 

aquelas do Direito interno (cf. MULLER, 1990; PERES LUNO, 1991, p. 

Estado de Direito Constitucional, p. 65. 
6 Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 38. 



45; ROIG, 1992, p. 32 S.; HABERLE, 19943, p. 94 S.; COMPARATO, 

1996, p. 44 e S.). 

A positivação dos direitos fundamentais7 ganhou concreç8o a partir 

da revoluçao francesa de 1789, onde era consignada de forma precisa a 

proclamação da liberdade, da igualdade, da propriedade e das garantias 

individuais liberais. 

Assim, a revolu@o francesa ganhou caráter universal e conforme 

bem salienta Dalmo de Abreu ~ ~ l l ~ ~ i ~  não restam dúvidas que a influência dessa 

revolução na vida constitucional (tanto no ocidente como no oriente) representou 

um considerhvel progresso na hist6ria da asseveração dos valores 

fundamentais da pessoa humana. No entanto, para ~allari', sendo ela um 

produto do s6culo XVIII, por evidente que seja, seu cunho 6 nitidamente 

individualista, subordinando a vida social ao indivíduo e arrogando ao Estado a 

finalidade de presewação dos direitos individuais. 

Segundo a visão de Hans Kelsen, a validade de uma norma 

jurídica positivada 6 completamente independente de sua aceitação pelo 

sistema de moral instalado, e a validade das normas jurídicas não corresponde 

à ordem moral, pelo que não existiria a obrigatoriedade do direito se enquadrar 

dentro dos ditames por esta (moral) impostos. A ciência do direito não tem a 

função de promover a legitimação do ordenamento jurídico pelas normas morais 

existentes, devendo unicamente conhecê-lo, e descrevê-lo de forma genérica, 

hipotética e abstrata. 

' O doutrinador Paulo Bonavides (Curso de direito cORstitlJcional, 1999), suscitando a doutrina 
de Konrad Hesçe, observa que os "direitos fundamentais S ~ O  aqueles direitos que o direito 
vigente quaiiica como tais". 
8 Elementos de teoria geral do estado, P. 215. 

Ibid., p. 205. 



Visto o direito sob a ótica da teoria da tridimensionalidade de 

Miguel Reale concebe-se que aquele (direito) é uma ciência cultural, aspirando 

à realização de fins especificamente humanos, ou seja, têm por objeto um bem 

cultural sobre o qual haverá, necessariamente, uma análise valorativa. Extrai-se 

dos sentidos diversos da terminologia "direito" o aspecto normativo (o direito 

como ordenamento e sua respectiva ciência), o aspecto fático, e o aspecto 

axiológico (o direito como valor de justiça). Tais aspectos, vistos sob O prisma da 

estudos, redundaram na chamada Teoria Tridimensional do Direito, a qual 

recebeu feiçao nova sob aprecia@o de Miguel Reale. Assim, aflora da 

ocorrencia de um fenômeno jurídico um fato subjacente (de natureza 

economica, geográfica, demográfica. etc.), sobre o qual será atribuído um 

determinado valor, conferindo-lhe significado pr6prio e determinando a açã0 do 

homem para atingir certo objetivo e, ainda, uma norma (que atende às relaçdes 

que devem existir entre aqueles dois elementos). Surge ai o triplice sustentáculo 

elementar da Teoria Tridimensional do Direito, segundo Miguel Reale, ou seja, 

fato, valor e norma. 

Tanto os direitos como as garantias fundamentais constituem uma 

enorme variedade de dispositivos, onde estão contidos os direitos de defesa do 

indivíduo perante o Estado, os direitos políticos, os relativos à nacionalidade e 

os direitos sociais, dentre outros. 

A limitação de cada uma dessas expressões visa a identificaç&o, o 

propósito e a extensão que cada um alcança, com a finalidade de orientar e 

traçar regras impositivas nos sistemas jurídicos das sociedades. 

O termo "Liberdades Públicas" apresenta insuficiente abrangéncia 



para designar todos os significados que utiliza, pois, ao se dizer liberdades, 

imediatamente se faz à correlação da expressa0 com os direitos de defesa do 

indivíduo perante o estado, como exemplo disso, os denominados como 

"Direitos Sociais". 

Na expressão "Direitos do Homem", ficou marcado o sentido 

histórico, mais precisamente no que se refere ao rol de enunciados de conteúdo 

declaratório, constantes em documentos internacionais, como, por exemplo, a 

"Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão" na França em 1789; a 

"Declaração Universal de Direitos do Homem", editada em 1948 pela 0.N.U.. 

dentre outros. 

Poitanto, a expressão "Direitos Fundamentais" 6 a mais precisa 

primeiramente por sua abranggncia, como se verifica na afirmago transcrita 

abaixo: 

O vocábulo direito serve para indicar tanto a situaH0 em que se 

pretende a defesa do cidadão perante o Estado 0 também OS 

interesses jurldicos de carater social politico ou difuso protegidos pela 

Constituiç30. De outro Iado o termo "Fundamental" destaca a 
imprescindibiiidade desses direitos á condição humana.. . Sem 

qualquer dúvida, 6 a expressa0 mais exata, devendo-se sublinhar, no 

entanto, que também é a mais recomendável por razoes pragmáticas: 

6 a utilizada pelo nosso ordenamento jurídico positivo (Titulo II da 

CF)." 

Alexandre de ~oraes" defende que o reconhecimento dos direitos 

fundamentais do homem em enunciados explicitos nas declaraçoes de direitos 6 

recente, não se esgotando suas possibilidades uma vez que a evolução da 

humanidade importa na conquista e reconhecimento de novos direitos que na 

'O Manoel Gonçalves, Estado de Direito e ConstltuiçBo, p. 66. 
" Direito Constitucional, p. 153. 



opinião do autor tratam-se de reconquista de algo que no passado se perdeu 

quando da divisão da sociedade entre proprietários e não proprietários. 

Na ConstituiçBo atual e legislações vigentes, normalmente 0 termo 

6 confundido com garantias fundamentais; devido a essa confusao, diversos 

doutrinadores diferenciam direitos de garantias fundamentais. 

Rui ~arbosa'' 0s separa entre disposições meramente 

declaratbrias. sendo as que imprimem existgncia legal aos direitos 

reconhecidos, e disposiçdes assecuratórias, que sao as que limitam o poder em 

defesa dos direitos. As primeiras instituem os direitos e as segundas as 

garantias, ocorrendo por vezes de ambos se juntarem na mesma disposigo 

constitucional ou legal, ou seja, a fixaçao da garantia com a declaração do 

direito. 

Manoel Gonçalves ~ i l h o ' ~  demonstra que a Constituição atual faz 

uso de ambas as expressões e afirma que: 

Enquanto os direitos teriam por nota de destaque o cardter declaratdrio 

ou enunciativo, as garantias estariam marcadas pelo seu carhter 

instrumental ... seriam os meios voltados para a obten- ou reparação 

dos direitos violados. 

E completa: 

Nao se devem confundir, no entanto, garantias constitucionais com 

remédios constitucionais. Nao existe sinonimia entre as expressões. 0 

que existe entre elas e uma relação de contin8ncia, pois as garantias 

abrangem n8o só os rem6dios constitucionais (habeas corpus, p. ex.) 

como as demais disposições assecuratórias da nossa lei fundamental. 

l2 Apud Alexandre de Moraes, op. cit., mesma p. 
13 Estado de Direito e Constituiçao, p. 66. 



Corrobora sua afirmação citando como exemplo o inciso X do 

artigo 5' da Constituição Federal, onde versa que "são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 0 direito 61 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." 

Como se verifica, a primeira parte do dispositivo constitucional 

veicula os direitos fundamentais da intimidade, da privacidade, da honra e da 

imagem. A segunda parte, de carater assecuratório, prevê indenização nos 

casos de violação dos referidos direitos. 

Doutrinadores como, José Afonso da silva''. advertem Para que 

sejam evitados os equívocos decorrentes de uma leitura apressada do texto 

constitucional, pois, algumas vezes o constituinte, ao dispor sobre direitos, 

valeu-se da forma redacional própria para enunciar garantias; portanto, para 

diferenciar direitos de garantias, a interpretação do texto constitucional deve ter 

em foco o conteúdo jurídico da norma, se declaratório ou assecuratório, e não a 

forma redacional empregada. 

Os direitos fundamentais podem ser estudados e concebidos das 

mais diferentes formas. Dentre essas formas, podemos estudar OS referidos 

direitos dividindo-os em dimensbes, como o faz Robert ~ l e x ~ ' ~ ,  Konrad   esse'' 

e Willis Santiago Guerra ~ilho", sob a forma de geraçbes, como o faz Paulo 

~onavides'~, Norberto ~ o b b i o ' ~  e outros doutrinadores, Ou classificar e estudar 

14 Estado de Direito e Constituiç%o, p. 184 - nota 77. 
'5 Habilitationschrift. Tese de livre docência versando sobre a Teoria dos Direitos Fundamentais, 
como apoio em seu mestre, Ralf Dreier. Apud Willis Santiago Guerra Filho, Direita 
fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade, pp. 1 1-12. 
16 

17 
Elementos de direito constitucional alemão, pp. 38-39. 
Op. cit., p. 38-39, nota. 

18 

19 
Curso de direito constitucional, pp. 514-524. 
A era dos direitos, p. 4-7. 



conforme são arrolados na Constituiçi40. 

1.2. AS DIMENS~ES DOS DIREITOS 

Os direitos fundamentais podem ser estudados com projeções 

multidimensionais, sendo essa uma característica do modelo epistemolbgico 

mais adequado, segundo propõe Robert ~ l e d ' .  O referido modelo 6 

tridimensional, podendo ser visto como uma tentativa de conciliar três das 

principais correntes do pensamento jurídico, a saber, o positivismo normativi~ta, 

O positivismo sociológico ou realismo, e o jusnaturalismo 'I. 

Dessa forma, temos (a) "dimensão analitica", (b) "dimensao 

empírica" e (c) "dimensão normativa". 

A primeira dimensao em que 0s estudos jurídicos devem ser 

realizados, é a dimensão analítica, originando um aperfeiçoamento conceitual a 

ser utilizado na investigação, num trabalho de diferenciação entre as varias 

figuras e institutos jurídicos localizados em nossa area de estudo =. 

Na segunda dimensão, denominada empírica, toma-se como 

instrumento de estudo, amostras palpáveis do direito, ou seja, como 

20 Habilitationschrífi, op. cit., apud Willis Santiago Guerra Filho, Direitos Fundamentais, 
messo e princípio da pioporicionaiiade, p. 12, nota 7 

li Willis Santiago Guerra Filho, op. cit., pp. 1 1-12. 
22 Willis Santiago Guerra Filho, Teoria Processual da Constituição, p. 97. 



determinadas manifestações concretas do direito, tal como se apresentam nas 

leis, normas do gênero e principalmente na jurisprudencia 23. 

Finalmente, a terceira dimensão que se denomina nomativa, 

segundo a doutrina de Willis S. Guerra ~ i l h o ~ ~  é caracterizada como aquela que 

assume o papel prático e deontológico, afirmando que: 

(...) a teoria assume o papel prático e deonto&$m que lhe estd 

reservado, no campo do direito, tornando-se o que com maior 

propriedade se chamaria doutrina, por ser uma manifestaçao de poder, 

apoiada em um saber, com o compromisso de complementar e 
ampliar, de modo compativel com suas matrizes ideol@icas, a ordem 

juridica estudada. 

Em outra obra, Willis Santiago Guerra Filho sustenta que falar em 

dimens6es é melhor do que geraçdes de direitos fundamentais, onde "na0 se 

justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores nao 

desaparecem com o surgimento das mais novas".25 

que os direitos gestados numa gera@o ganham outra dimensao 

com o surgimento de uma geração sucessiva. Dessa forma, os direitos da 

geração posterior se transformam em pressupostos para a compreensão e 

realização dos direitos da geração anterior. Como bem exemplificado pelo citado 

autor, temos que: 

(...) o direito individual de propriedade, num contexto em que se 

reconhece a segunda dimensao dos direitos fundamentais, só pode ser 

exercido observando-se sua funçao social, e com o aparecimento da 

terceira dimensão, observando-se igualmente sua função  ambienta^.^' 

23 Ibid. p. 98. 
24 Ibid. p. 98. 
25 Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade, p. 13. '' Willis Santiago Guerra Filho. Direitos fundamentais, processo e principio da 
proporcionalidade, p. 13. 



1.2.1. Os direitos fundamentais de primeira geração 

A primeira geração de direitos dominou o ~6culo XIX e 6 

composta dos direitos de liberdade, que correspondem aos direitos civis e 

políticos. Tendo como titular o indivíduo, os direitos de primeira geração são 

oponíveis ao Estado, sendo traduzidos como faculdades ou atributos da pessoa 

humana, ostentando uma subjetividade que 6 seu traço marcante. Sã0 OS 

direitos de resistência face ao Estado, e entram na categoria do s fa f~s  negafivus 

da classificação de Jellinek 27. 

1.2.2. Os direitos fundamentais de segunda geração 

A segunda geração de direitos, da mesma forma que a 

primeira, foi inicialmente objeto de formulação eçpeculativa em campos politicos 

e filosóficos que possuíam grande cunho ideológico. Dominaram O século XX 

assim como os de primeira geração dominaram o século XIX. Tiveram seu 

nascedouro nas reflexdes ideológicas e no pensamento antiliberal desse 

Proclamados nas Declaraçdes solenes das Constituiçdes 

marxistas e também na Constituição de Weimar, OS direitos de segunda geraçao 

27 Paulo Bonavides, op. cit., nota 10, p. 517. 
Paulo Bonavides, op. cit., nota 10, p. 518. 



exerceram um papel preponderante nas formulações constitucionais após a 

segunda guerra. 

Fundados no principio da igualdade - sendo esse a razão 

de ser daqueles - os direitos de segunda geração siio considerados como 

sendo OS direitos sociais, culturais, coletivos e economicos, tendo sido inseridos 

nas constituições das diversas formas de Estados sociais. 

Quando da declaração desses direitos, exigiram do Estado 

determinadas prestações impossíveis de serem concretizadas naquele dado 

momento e, dessa forma, com a juridicidade questionada, os direitos de 

segunda geração foram lançados como diretrizes, ou programas a serem 

cumpridos, ou seja, esses direitos foram remetidos à esfera pfogramhtica. 

Quanto a esses direitos de segunda geração, salienta 

Bonavides2', verbis: 

(...) atravessaram, a seguir uma crise de observância e execu@o, cujo 

fim parece estar perto, desde que recentes constituiçbs, inclusive a do 

Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais. De tal sorte, 0s direitos da segunda geraÇi40 tendem a 

tomar-se tão jusaficáveis quanto 0s da primeira; pelo menos esta 6 a 

regra que já não poderá ser descumprida ou ter sua eficácia recusada 

com aquela facilidade de argumentação arrimada no carliter 

programático da norma. 

- - - -  

29 Paulo Bonavides, op. cit., p. 518. 



1.2.3. Os direitos fundamentais de terceira geração 

Pode-se afirmar que o mundo atual se encontra dividido em 

três blocos muito distintos. Enfatizando, um primeiro bloco representa os paises 

desenvolvidos; num segundo bloco colocariamos os países em busca de 

desenvolvimento e, por fim, representando o que seria um terceiro bloco, OS 

países subdesenvolvidos. 

Dividindo desse modo, torna-se mais fácil a percepção da 

desigualdade existente entre as naçóes. Guerras acontecem nesse dado 

momento que nem sabemos existir. Milhares de pessoas morrem todos OS dias, 

vitimadas por guerras, doenças, pobreza, fome etc., sem que levemos isso em 

consideraçao, ou o que 6 pior, sem que ao menos nos tornem fato conhecido. 

Os países desenvolvidos, com suas tecnologias de ponta, 

ameaçam - aguçando o pessimismo, quiçá o realismo - até a existência da 

própria humanidade. 

É diante desse quadro que tem lugar, que surgem os 

direitos de terceira geração (fraternidade ou solidariedade). São identificados 

como sendo o direito ao desenvolvimento, o direito a paz, o direito ao meio 

ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e 

o direito de cornunicaçi40~~. 

30 Paulo Bonavides, op. cit., p. 523, nota 10. 



Tecendo comentários sobre a terceira geração de direitos, 

Norberto ~obb io~ ' ,  comenta que Celso Lafer fala dos direitos de terceira 

geração como se tratando, sobretudo, de direitos cujos sujeitos não são os 

indivíduos, mas sim, os grupos de indivíduos, grupos humanos como a família, o 

povo, a nação e a própria humanidade. 

Reconhecidos esses direitos de terceira geração, tendo seu 

gênero como sendo a solidariedade (ou fraternidade), seu desenvolvimento 

conforme ensina Etiene-R. Mbaya '*, se exprime de trés maneiras: 

1. O dever de todo Estado particular de levar em conta, nos 

seus atos, os interesses de outros Estados (ou de seus súditos); 

2. Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter 

financeiro ou de outra natureza para a superação das dificuldades económicas 

(inclusive co auxilio técnico aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de 

preferências de comércio em favor desses países, a fim de liquidar déficits); 

3. Uma coordenação sistemática de política economica. 

Ante essas considerações, nos resta lutar e acreditar, para 

tornar possível e viável o desenvolvimento dos direitos de terceira geração. 

Op. cit., p. 13, nota 11.  
" Etiene-R. Mbaya, A Menschenrechte im Nord-Sued VerhaeItnis. Apud Paulo Bonavjdes, 
op. cit., nota 10, pp. 523-524. 



1.2.4. Os direitos fundamentais de quarta geraçao 

De acordo com Paulo Bonavides: 

A "globalizaçáo política na esfera da normatividade jurldica introduz os 

direitos de quarta gera@o, que alias, correspondem a derradeira fase 

de institucionalizaçáo do Estado ~ocial ' ' .~~ 

Segundo ele, os direitos da quarta geração consistem no 

direito à democracia, direito à informa@o e o direito ao pluralismo. 

Deles depende a materializaçao da sociedade aberta do 

futuro, em sua dimensão de mdxima universalidade, para a qual parece o 

mundo quedar-se no plano de todas as afinidades e relaçdes de coexistencia. 

Enquanto direito de quarta geração, a democracia positivada 

há de ser, necessariamente, uma democracia direta, que se torna a cada dia 

mais possível, graças aos avanços tecnológicos dos meios de comunica@o, e 

sustentada legitimamente pela informaçao correta e aberturas pluralistas do 

sistema34. 

de se lembrar, também, que deve ser uma democracia 

isenta, livre das contaminações, vícios e perversões da mórbida midia 

manipuladora. 

No que se refere à terminologia - alvo de discussão quando 

cuidamos das dimensões dos direitos - salienta Bonavides que: 

33 Paulo Bonavides, op. cit., pp. 524-526. 
34 Paulo Bonavides, op. cit., p. 525, nota 10. 



(...) força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: 

o vocábulo 'dimensão' substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o 

termo 'geração1, caso este último venha a induzir apenas sucessão 

cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações 

antecedentes, o que nao 6 verdade. Ao contrario, os direitos da 

primeira geração, direitos individuais, os da segunda, direitos sociais, e 

os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e 

à fraternidade, permanecem eficazes, sao infra-estruturais, formam a 

piramide cujo Bpice 6 o direito à democracia; coroamento daquela 

globalizaçao polltica para a qual, como no provbrbio chin&s da grande 

muralha, a humanidade parece caminhar a todo vapor, depois de haver 

dado o seu primeiro e largo passo. Os direitos da quarta geração não 

somente culminam a objetividade dos direitos das duas geraçbes 

antecedentes como absorvem - sem, todavía, remove-la - a 

subjetividade dos direitos individuais, a saber, os direitos de primeira 

geração. 

E continua dizendo que: 

(...) tais direitos sobrevivem, e nao apenas sobrevivem, senão que 

ficam opulentados em sua dimensao principal, objetiva e axiológica, 

podendo, doravante, irradiar-se a todos os direitos da sociedade e do 

ordenamento j ~ r i d i c o . ~ ~  

Assim, pode-se afirmar que os direitos da segunda, terceira 

e quarta geração não se interpretam, mas sim, concretizam-se. E 6 no seio 

dessa materialização, dessa solidifica@o, que se encontra o futuro da 

globalização política, o início de sua legitimidade e a força que funde os seus 

valores de libertação. 

Enfim, conforme enfatiza Paulo Bonavides, 

(...) os direitos da quarta geração compendiam o futuro da cidadania e 

o porvir da liberdade de todos os povos. TLio-somente com eles serd 

legitima e possivel a globalização po~ítica.~' 

35 Paulo Bonavides, op. cit., p. 525. 
Ibid., p. 526. 



Os direitos individuais clássicos tiveram origem na Revolução 

Francesa, que culminou com a edição da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789. E verdade que a Declaraçáo de Virginia, que precedeu a 

francesa, tambem assegurava direitos fundamentais, contudo, valeu-se das 

fontes filosóficas européias, sendo que esta, inegavelmente, teve influência 

maior do que a declaração americana. 

O caráter universal da declaração francesa fez com que tivesse 

enorme repercussão, uma vez que proclamava "direitos individuais, válidos para 

todos os homens de todos 0s tempos e de todos os países", deixando expresso 

que seu enunciado se aplicava a todas as sociedades políticas. 

Aquela 6poca exigia-se a limitação do poder real absoluto e a partir 

da oposição às id6ias absolutistas surge a teoria dos direitos fundamentais 

como inatos, ou preexistentes ao Estado, mas apenas reconhecidos por este. 

A Declaração de 1789 proclama o Estado Liberal, instituindo os 

princípios da liberdade, da igualdade, da propriedade e da legalidade, e as 

garantias individuais liberais, que permaneceram nas declarações 

Contemporâneas, determinando a orientação passiva do Estado na conservaçao 

dos direitos individuais. 

Apesar de seu cunho nitidamente individualista, fruto das ideias 

que predominaram no s6culo XVIII, a Declaração francesa consistiu em ineghvel 

avanço na afirmação dos direitos fundamentais da pessoa humana, 



denominados de primeira geração, que se baseiam numa clara demarcação 

entre Estado e não-Estado. 

No entanto, o desenvolvimento da industrialização ocorrido no 

século XIXI aumentou o número de indivíduos que nada mais possuíam, senão 

sua força de trabalho, evidenciando a existência de desníveis sociais 

brutalmente injustos e favorecendo a organização do proletariado como força 

política. Tornou-se clara a necessidade da implantação de uma nova ordem 

social em que todos os homens recebessem proteção e tivessem meios de 

acesso aos bens sociais. 

Em 1917, sobreveio a Revolução Russa, que alarmou 0 Ocidente, 

surgindo a consciencia do mundo para a necessidade de assegurar aos 

trabalhadores um nível de vida compatível com a dignidade humana e ainda, a 

"de que os indivíduos que não tem direitos a conservar são os que mais 

precisam do Estado". 

Após a Ia Grande Guerra, a crise que assolou a Alemanha, levou 

0s operários a reivindicarem maior proteção do Estado, o que influenciou a 

Constituição de Weimar de 1919, que deu destaque aos direitos sociais, 

incluindo-os entre os direitos fundamentais. 

Gradualmente, os textos constitucionais do Sfkulo XX, por força da 

influencia da Revolução Russa, da Revolução Mexicana e da Constituição de 

Weimar, foram incorporando o reconhecimento dos deveres sociais do Estado, 

proclamando-se os direitos correlativos dos cidadãos. 





direitos de primeira geraçilo, apesar da aparente contradição existente entre 

eles, na medida em que os primeiros impõem ao Estado uma inação, limitando 

seus poderes, enquanto os segundos, exigem uma maior participação do poder 

estatal, por meio de uma ampliação dos serviços públicos. 

Na verdade, os direitos de segunda geração buscam assegurar as 

condiçaes para o pleno exercício dos de primeira, eliminando ou atenuando os 

impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas, procurando garantir a 

todos o acesso aos meios de vida e de trabalho, bem como segurança social, 

impedindo a escassez dos meios de vida e de trabalho, garantindo as condições 

para a aplicação da liberdade e da igualdade. 

AS Declaraçdes de Direitos influenciaram o conteúdo das 

Constituições contemporaneas, que assimilaram seus princípios, positivando 

alguns direitos nelas contidos, na medida das possibilidades dos Estados. 

Como visto, a atual concepção de direitos humanos fundamentais 

originou-se da fusão de várias fontes, desde tradições das civilizações, da 

interpretação de pensamentos filos6fico-juridicos, bem como das idéias oriundas 

do cristianismo e do direito natural, cuja finalidade principal seria O Controle dos 

abusos de poder, conforme ensina Alexandre de ~oraes~'.  

Doutrinadores defendem que os direitos fundamentais nasceram 

com o advento do cristianismo; pois, segundo eles a doutrina cristã elevava o 

homem a situação de semelhança com Deus, indicando a igualdade como um 

dos pressupostos fundamentais. Alçaram assim o ser humano a um novo 

patamar de dignidade. 

37 Direitos Humanos Fundamentais, P. 19. 



A origem histórica da forma de declaração dos direitos assumiram, 

inicialmente. a forma de proclamações solenes em que, em articulado organico 

especial, se enunciam os direitos. Depois, passaram a constituir o preambulo 

das constituições, particularmente na França. 

A doutrina francesa atribui como sendo as principais fontes de 

inspirago das declarações de direitos o pensamento crista0 e a C O ~ C ~ ~ @ O  dos 

direitos naturais. 

Segundo José Afonso da Silva, referida doutrina fundada na 

insuficiente e restrita concepção das "liberdades públicas" na0 traduz a 

necessidade de envolver nessa problemática as questões econômicas, sociais e 

culturais, as quais são denominadas de maneira simplista Com0 "direitos 

sociais". 

Defende a necessidade de se ampliar a visão do problema para a 

admissão de outras fontes de inspiração das declaraçdes de direitos sem, 

contudo. deixar de reconhecer que as primeiras dessedentaram no cristianismo 

e no jusnaturalismo sua idéia do homem abstrato; ressaltando, porém a idéia de 

que: 

(...) nao 6 uma observaçao correta a de atibuir-se o surgimento de 

uma nova id8ia de direito, ta0 profundamente revolucionária, inspiraçâo 

de natureza basicamente ideal, sem levar em conta as condiçbes 

históricas objetivas, que, na verdade, ~0nstituem a sua fundamentaçao 

primeira. As doutrinas e concepções filos6ficas tem relevância enorme 

no processo. Mas elas próprias Sao condicionadas por aquelas 

condições materiais. Surgem precisamente para ordenadas numa 

compreensao ideológica coerente, interpretando-as, para definir-lhes 
as leis a elas imanentes, j4 que, em tais momentos agudos da 

evolução social, se percebe a SuperaMo de situações caducas pelo 



despontar de algo novo.38 

José Afonso da Silva explica que tal observação é atribuída a 

Giorgio De1 Vecchio, cuja tendência é jusnaturalista, quando este admitiu que a 

origem das Declaraçbes do Direito do Homem da Revolu@o Francesa se deveu 

a dois princípios: um real ou histórico e outro ideal ou lógico.39 

(...) ntio há propriamente uma inspiraçâo das declarações de direitos. 

Houve reivindicaçbs e lutas para conquistar os direitos nelas 

COnSubstanciados. E quando as condições materiais da sociedade 

propiciaram, elas surgiram, conjugando-se, pois, condiçbes objetivas e 

subjetivas para sua forrnu~a@o.~~ 

Continua, discorrendo que as condiçóes reais ou histbricas no 

texto contidas manifestaram-se na contradição entre o regime da monarquia 

absoluta. estagnadora, petrificada e degenerada, e uma sociedade nova 

tendente à expansão comercial e cultural; e que tal contradição entre uma 

superestrutura atrofiada e uma sociedade progressista n8o poderia deixar de 

provocar uma crise muito grave na vida da nago qual seja, a impossibilidade do 

governo continuar na comando. 

Tal momento ficou marcado pela convoca@o dos Estados Gerais; 

A monarquia feudal, ao convidar o Terceiro Estado para colaborar com o 

governo, cedeu á necessidade histórica que lhe impunha 0 desaparecimento 

enquanto poder absoluto. 

As condiçbes subjetivas ou ideais consistiram precisamente nas 

fontes de inspiração filosófica anotadas pela doutrina francesa. O pensamento 

-- - --- 

38 Alexandre de Moraes, Direitos Humanos Fundamentais, P. 19. 
3Q Jose Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, nota de rodape no 2, p. 177. 
40 Ibid., mesma p. 



cristão, como fonte remota, porque, na verdade, a interpretação do cristianismo 

que vigorava no s6culo XVIII era favorável ao status 9uo vigente, uma vez que o 

alto clero, apoiava a monarquia absoluta, e até oferecia a ideologia que a 

sustentava com a tese da origem divina do poder. Conseqüentemente, o 

pensamento cristão vigente não favorecia o surgimento de uma declaração de 

direitos do homem. 

Já o cristianismo primitivo que continha uma mensagem de 

libertaçáo do homem, quando da sua afirmação da "dignidade eminente da 

pessoa humana", por ser o homem uma criatura formada a imagem e 

semelhança de Deus, e tal dignidade pertencer a todos os homens, sem 

distinção, o que indica uma igualdade fundamental de natureza entre eles, 

devido a esse fato, favorecia o surgimento de uma declaraç80 de direitos do 

homem. No entanto, "há quem afirme que na verdade, o c~stianismo não supbs 

uma mensagem de liberdade e sim uma acejtaçao confomista do fato da 

escraviddo humana.'*' 

Por outro lado, a doutrina do direito natural dos ~ 6 ~ ~ 1 0 s  XVII e 

XVIII, de natureza racionalista, cuja fundação se baseava na natureza racional 

do homem, atribui a este o fundamento do poder político e também o Direito 

positivo em contraposição a divinização que sustentava o regime absolutista 

vigente. 

Essa doutrina, conforme discorre Jose Afonso da Silva, possuía 

caráter puramente instrumental e Iógico, com uma concepção do mundo, do 

Estado e da sociedade destinada a substituir e a se opor coerentemente à 

41 JOSB Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 177. 



doutrina vigente com força suficiente para sustentar as transformaç6es sociais 

que as condições materiais impunham, sustentando teses de direitos inatos de 

caráter também instrumental, meio pelo qual se opos a concepçao vigorante. 

Nesta encontrou-se base para o reconhecimento de um conjunto de direitos 

tidos até então como inerentes a pessoa humana. 

Outro fundamento que influenciou foi o do Pensamento lluminista, 

cujas ideias sobre a ordem natural e a exaltação às liberdades inglesas, 

juntamente com sua crença nos valores individuais do homem eram colocados 

acima dos valores sociais, contribuíam para a firmaçiio do individualismo que 

por sua vez, exala dessas primeiras declaraçóes dos direitos do homem. 

Finalmente, todos esses fundamentos foram sendo superados pelo 

processo histórico-dialetico das condiçóes econ6micas, que proporcionaram 

novas relações objetivas com o desenvolvimento industrial e o aparecimento de 

um proletariado amplo, sujeito ao domínio da burguesia capitalista. 

Tais novas condições materiais contribuiriam para fundamentar 0 

nascimento de outros direitos fundamentais; 0s direitos econ6micos e sociais ao 

mesmo tempo em que influenciariam as transformações do conteúdo dos que 

serviam à burguesia em sua luta contra o absolutismo. 

Sobrevieram novas doutrinas sociais postulando a transformação 

da sociedade no sentido da realização ampla e concreta desses direitos, cujas 

fontes de inspiração e características para os direitos fundamentais foram: 

O Manifesto Comunista e as Doutrinas Marxistas, que criticava 

o capitalismo burguês e O sentido formal atribuído aos direitos 



do homem proclamados no século XVIII, que postulava 

liberdades e igualdades materiais num regime socialista; 

A Doutrina Social da Igreja, a partir do Papa Leão XIII, que teve 

especialmente o sentido de fundamentar uma ordem mais 

justa, porém, norteada pelo regime capitalista, posteriormente 

evoluindo para uma Igreja dos pobres, aceitando OS postulados 

sociais marxistas; 

O Intervencionismo estatal, que reconhecia que o Estado 

deveria atuar no meio economico e social, com a finalidade de 

proteger as classes menos favorecidas, mediante prestações 

positivas; na concepção do autor essa posição mantinha-se no 

campo do capitalismo e suas ideologias dentre elas as 

desigualdades, injustiças e at8 crueldades." 

Ainda quanto a evoluç80 dos direitos fundamentais, Manoel 

~ o n ç a l v e s ~ ~  nos ensina que existe em sua parte evolutiva divisbes em direitos 

fundamentais de primeira geração, de segunda gera@o e de terceira gera@o. 

Os de primeira geração são direitos que surgiram com a idéia do 

estado de direito, submisso a uma Constituição. Tamb4m denominados de 

direitos civis ou individuais e políticos ou ainda de direitos negativos devido à 

exigência do posicionamento neutro do Estado. 

Trata-se de direitos de defesa perante O Estado e visam delimitar o 

Poder Público. São integrados, via de regra, pelos direitos civis e políticos, como 

42 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 179. 
43 Estado de Direito e Constitui~ao, pp. 73-74. 



exemplo o direito a vida a intimidade, a inviolabilidade do domicilio etc. 

Os direitos fundamentais de segunda geraçao traduzem uma 

evolução na proteção da dignidade humana. O Estado é posicionado de 

maneira oposta a da primeira geração, onde se mantinha neutro nas questões 

dos direitos fundamentais; exigiam uma atividade prestacional do Estado no 

sentido de buscar a superação das carências individuais e sociais. 

Costumam ser denominados de direitos positivos ou "direitos de 

crença" por trazerem a esperança de uma participaçao ativa do Estado; 

constituem em direitos sociais, econômicos e culturais tanto na perspectiva 

individual como na coletiva. 

Finalmente, os direitos fundamentais de terceira geração, que se 

fundamentam em sentimentos como a solidariedade e a fraternidade. Enfoca o 

ser humano relacional, em conjunção com o prdximo, sem fronteiras físicas ou 

econômicas. 

Traduz-se em direito de paz no mundo, direito de desenvolvimento 

econômico de todos os países à preservação do meio ambiente, do patrimonio 

comum da humanidade, e também a comunicação. 

I .4. CONCEITOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Apesar da grande dificuldade em se diferenciar direitos de 

garantias fundamentais, por não serem nítidas as diferenças entre ambos, como 



se demonstrou até aqui, mesmo que os próprios vocábulos os diferenciam como 

sendo o primeiro "direitos" e o segundo "garantias", buscou-se na doutrina 

contemporânea, as conceituações e definições para melhor se definir as 

expressões conforme se passa a expor: 

A categoria jurídica instituída com a finalidade de proteger a dignidade 

humana em todas as dimensges. Por isso, tal qual o ser humano, tem 

natureza polifa&tíca, buscando resguardar o homem na sua liberdade 

(direitos individuais), nas suas necessidades (direitos sociais, 

econbmicos e culturais) e na sua preservaçao (direitos relacionados à 

fraternidade e à solidariedade). Formam, como afirmado, uma 

categoria jurldica. Isso significa que todos os direitos que recebem o 

adjetivo de fundamental possuem características comuns entre si 

tornando-se, assim, uma classe de direitos. Nessa medida possuem 

peculiaridades individualizadoras, que foram traços diferenciais das 

demais categorias j~ r id icas .~~  

Sob o ponto de vista de José Castan Tobefias, citado por 

Alexandre de Moraes, direitos humanos seriam os direitos fundamentais da 

pessoa humana, considerada em seu aspecto individual e comunitário, 

envolvendo a sua forma corpórea, espiritual e social, inclusive as normas 

jurídicas positivas, cedendo, não obstante, em seu exercício, ante as exigências 

do bem comum. 

Jos6 Afonso da Silva4' expQe que sBo diversas as terminologias; 

dentre elas os direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 

individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades 

públicas e direitos fundamentais do homem, sendo que esta Última expressão 

na atual Constituição, abrange direitos individuais, políticos e sociais, além de se 

44 Manuel Gonçalves Filho, Estado de Direito e Constituição, p. 68. 
45 Jose Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 180. 



considerar os direitos econ6micos. 

Segundo este, os chamados "direitos naturais" eram 

compreendidos como aqueles inerentes à natureza do homem; direitos inatos. 

Atualmente, a tese que defende ser esses direitos como naturais, ou seja, 

provenientes da natureza das coisas ou da razão humana não é unânime entre 

doutrinadores. 

NOS dias atuais esses direitos são classificados como "direitos 

positivos", que se fundamentam e se constituem nas relaç6es sociais materiais 

em cada momento histórico. No tocante a historicidade, esta repele a tese de 

que nascem pura e simplesmente da vontade do Estado, para situá-los no 

terreno político da soberania popular, que Ihes confere o sentido apropriado na 

dialética do processo produtivo. 

A expresslo "direitos humanos" é a frequentemente utilizada pelos 

documentos internacionais; no entanto, tanto esta como a expressáo "direito do 

homem" são consideradas contraditórias, visto que a doutrina faz objeção 

afirmando que não existem direitos que não sejam humanos ou do homem, pois, 

segundo os doutrinadores, somente o ser humano pode ser titular de direitos, 

porém, visto que os animais e, como não se mencionar, a questão atualissima 

do direito ambienta1 que compreende, entre tantos, os vegetais, tambem são 

passíveis de ser, de certa forma, titulares de direitos. 

A expressão "direitos individuais" se refere aos direitos do indivíduo 

isolado; denota individualismo, que por sua vez fundamentou o aparecimento 

das Declarações do skcuio XVIII. Ainda 6 empregada para expressar um grupo 

dos direitos fundamentais, cuja denominação compreende os direitos civis ou 



liberdades civis. Na Constituição atual 4 utilizada para exprimir o conjunto dos 

direitos fundamentais concernentes vida, ri igualdade, à liberdade, B 

segurança e a propriedade. No entanto, 6 a terminologia que a doutrina tende a 

desprezar até ser extinta. 

Os "direitos públicos subjetivos" constituem um conceito tdcnico- 

jurídico do Estado liberal, vinculado, como também a expressão "direitos 

individuais" a concepção individualista do homem, tornando, portanto, 

insuficiente para melhor definir os direitos fundamentais. 

Quanto B expressão "direito subjetivo", conceitua-se como sendo 

prerrogativas estabelecidas de conformidade com regras de Direito Objetivo; Ou 

seja, seu exercício ou nao, depende da simples vontade do titular, que pode 

deles dispor, renunciar, ou transferi-los como bem lhe aprouver; SPO tamb6m 

prescritiveis, contrario ao que ocorre com OS direitos fundamentais do homem. 

A expressão "direitos públicos subjetivos" foi criada para exprimir a 

situação jurídica subjetiva do indivíduo em relação ao Estado, visando colocar 

os direitos fundamentais no campo do Direito Positivo. 

Ainda, na opinião de José Afonso da Silva, as expressbes 

"liberdades fundamentais e públicas" são utilizadas também para exprimir 

direitos fundamentais; porem, são limitativos e insuficientes. 

Um princípio não determina as condiçaes que tornam sua 

aplicaçIio necessária. Ao revés, estabelece uma razão (fundamento) que impele 

o intérprete numa direção, mas que não reclama uma decisão especifica, única. 

Daí acontecer que um princípio, numa determinada situação, e frente a outro 



principio, não prevaleça, o que não significa que ele perca a sua condição de 

princípio, que deixe de pertencer ao sistema jurídico. 

Por conseguinte, as regras, ao contrbrio dos princípios, s80 

aplicáveis na forma do tudo ou nada. Se se dao os fatos por ela estabelecidos, 

então ou a regra 6 válida e, em tal caso, deve-se aceitar a conseqüência que ela 

fornece; ou a regra é inválida e, em tal caso, não influi sobre a decisao. 

Desta primeira diferença decorre uma outra: os princípios possuem 

uma dimensão de peso ou de importancia que as regras não tem.. Quando 0s 

princípios conflitam (como a política de proteção aos consumidores de 

automóveis e os princípios da liberdade contratual) para resolve-10 6 necesshrio 

ter em consideração o peso relativo de cada um. Quem deve decidir um 

problema, em que se requer a valora@o de todos os princípios concorrentes e 

controversos que ele traz consigo, mais que identificar um princípio vdlido, 

impóe-se encontrar uma conciliação entre elesa. 

As regras não possuem esta dimensão. Náo podemos afirmar que 

uma regra é mais importante do que uma outra dentro do sistema jurídico, no 

sentido de que, se duas regras colidem, uma prevalece sobre a outra em virtude 

de seu maior peso. 

Assim, se duas regras colidem, então uma delas não pode ser 

válida. Em conseqüência, cada sistema jurídico possuirá meios que possibilitem 

regular e decidir tais conflitos. A este conflito a doutrina denomina antinomia, 

Segundo P&ez LUW, tal tese desconhece a possibdidade de uma intembçao sistematica 
da Constituição, em que as distintas normas ~ ~ n ~ t i t u c i o n a i ~  recebem seu sentido nao somente 
de sua adequação ao postulado pelos valores e principias constitucionais, mas tamwm por sua 
possibilidade de conjugar-se com outras normas especificas C ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~  que contribuem para 
elucidar o sentido 16gico e objetivo do texto fundamental em seu conjunto. Apud Antonio E. 
Pérez Luno, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, p. 294. 



que são resolvidas pelos critérios: cronológico "lex posterior demgat priori; 

hierhrquico "lex superior derogat inferior, da especialidade "lex specialis demgat 

O pensamento de Ronald Dworkin é retomado, dentro do sistema 

da civil law, pelo ~onstitucionalista alemão Robert Alexy, que, considerando O 

modelo do jusfilósofo americano "demasiado simple" busca formular " ~ n  

modelo más diferen~iado"~~. 

Em Robert Alexy, a teoria dos princípios - e a distinção entre 

princípios e regras - constitui o marco de uma teoria normativa-material dos 

direitos fundamentais e, com ela, o ponto de partida para responder à pergunta 

acerca da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito destes direitos. 

E será, por conseguinte, a base da fundamenta@o jusfundamental e a chave 

para a soluç8o dos problemas centrais da dogmatica dos direitos 

fundarnenta~s~~. 

Assim, sem uma perfeita compreensao desta distinçao, própria da 

estrutura das normas de direito fundamental, é impossível formular-se uma 

teoria adequada dos limites dos direitos fundamentais, quanto a colisão entre 

estes e uma teoria suficiente acerta do papel que eles desempenham no 

sistema jurídico. 

Para Robert Alexy, o ponto decisivo para distinção entre regras e 

princípios é que estes são mandados de otimizaçao, isto é, s8o normas que 

ordenam algo que deve ser realizado na maior medida possível, dentro das 

- - - -  

47 Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Juddico, p. 92 a 107. 
Robert Alexy, Teoria de 10s Detwchos Fundamentalw, p. 99. 

49 Robert Alexy, op. cit., p. 81. 



possibilidades jurídicas e reais existentes. Que podem ser cumpridos em 

diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento depende não 

somente das possibilidades reais mas também das jurídicasM. 

Por sua vez, as regras sáo normas que somente podem ser 

cumpridas ou náo. Se uma regra 6 válida, então, há de fazer-se exatamente o 

que ela exige, nem mais, nem menos. Elas contem, pois, determinaçóes, no 

âmbito do fática e juridicamente possível. isto significa que a diferença entre 

regras e princípios 6 qualitativa, e niio apenas de grau5'. 

Onde, por6m, a distinÇao entre regras e principios se mostra mais 

claramente se dá nas colisóes de princípios e nos conflitos de regras. Embora 

apresentem um aspecto em comum - o fato de duas normas. aplicadas 

independentemente, conduzem a resultados incompatíveis - diferenciam-se, 

fundamentalmente, na forma como se soluciona o conflito. 

Assim, os conflitos de regras se resolvem na dimensão de validez. 

Ou seja, somente podem ser solucionados introduzindo-se uma regra de 

exceção, debilitando o seu caráter definitivo, ou declarando-se inválida, pelo 

menos, uma das regras. Com efeito, uma norma vale ou não vale juridicamente. 

E se ela vale e é aplicável a um caso, significa que vale também sua 

consequ8ncia jurídica". 

Daí que o conflito entre duas regras há de ser solucionado por 

outras regras, como "lex posterior derogat legi p r i ~ n " ~ ~  e "lex specialis deroga! 

Robert Alexy, op. cit., p. 86. 
51 Robert Alexy, op. cit., p. 87. 
52 Robert Alexy, op. cit., p. 88. 
53 "Lei posterior derroga lei anterior. (Trad. Livre do autor) 





1.5. CARACTERISTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Na concepção de Alexandre de ~ o r a e s ~  esse tema se 

desenvolveu por influência das concepções jusnaturalistas dos direitos 

fundamentais do homem e originou a tese de que esses direitos silo inatos, 

absolutos, inviolaveis, intransferíveis e imprescritíveis. A previsão destes direitos 

coloca-se em elevada posição hermeneutica em relação aos demais direitos 

previstos no ordenamento jurídico. 

Segundo este autor, os direitos humanos fundamentais 

relacionam-se diretamente com a garantia de na0 ingerência do Estado na 

esfera individual e a consagrago da dignidade humana, tendo um universal 

reconhecimento por parte da maioria dos Estados, seja em nível con~titucional, 

infraconstitucional, seja em nível de direito consuetudinário ou mesmo por 

tratados e convenções internacionais. 

Podem ainda ser conceituadas como a categoria jurídica instituída 

com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensóes; 

devido a esse fato tal qual como o ser humano, e de natureza poiifacética e 

busca resguardar o homem em sua liberdade, ou seja, em seus direitos 

individuais; em suas necessidades ou direitos sociais, econamicos e culturais; e 

na sua preservação, ou direitos relacionados à fraternidade e à solidariedade. 

Formam, portanto, uma categoria jurídica onde todos os direitos 

que recebem o adjetivo "fundamental" possuem características comuns entre si, 

56 Direito Constitucional, p. 164. 



/ tornando-se enfim uma classe de direitos. 

I 
Í Possuem peculiaridades individualizadoras que tecem traços 

diferenciais das demais características jurídicas; quais sejam: 

Historicidade; significa que sáo históricos como qualquer outro 

direito. Nascem, modificam-se e desaparecem. Como foi 

exposto, nasceram com a revolução burguesa, evoluem e 

amplia-se no decorrer dos tempos de acordo com a evolução 

da humanidade e das sociedades. Sua historicidade afasta 

toda a fundamentaçilo baseada no direito natural, na esshcia 

do homem ou na natureza das coisas; 

Inalienabilidade; são intransferíveis, inegociAveis por nao 

possuírem conteúdo econ6mico-patrimonial. Sáo gravados por 

norma constitucional de indisponibilidade devido serem 

conferidos a todos. 

Imprescritibilidade; Jamais prescrevem, trata-se de direito 

personalíssimo, enquanto o indivíduo detentor do direito viver o 

direito o seguirá e jamais deixará de ser exigível. Sendo 

sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrencia temporal 

de não exercício que fundamente a perda de sua exigibilidade 

pela prescrição. Diferentemente dos direitos patrimoniais. 

Irrenunciabilidade; não sBo passíveis de renuncia. Alguns 

podem até não ser exercidos, mas jamais renunciados. 

. universalidade; são por natureza destinados a todos os seres 





Por exemplo: a Constituiçilo Italiana reconhece quatro classes desses direitos, 

agrupados segundo o tipo de relação que fundamentam sendo: direitos que 

estabelecem relações civis; direitos que fundamentam relações ético-sociais; 

direitos prevendo relações economicas; direitos fundamentado re laws  

políticas. 

José Afonso da afirma que a classificação que decorre do 

nosso direito Constitucional é aquela que os agrupa com base no critério de seu 

conteúdo, que, ao mesmo tempo, se refere à natureza do bem protegido e do 

objeto de tutela. De acordo com esse crit6ri0, temos, de maneira geral, o 

seguinte: 

Direitos Fundamentais do homem-indivíduo: reconhecem 

autonomia aos particulares, garantindo iniciativa e 

independência aos indivíduos diante dos demais membros da 

sociedade política e do próprio Estado; por isso são 

reconhecidos como direitos individuais, como é a tradição do 

Direito Constitucional brasileiro (art. 5O), e ainda por liberdades 

civis e liberdades-autonomia (França); 

Direitos Fundamentais do homem-membro de uma 

coletividade: estes, a Constituição adotou em seu artigo 5 O  

como direitos-coletivos; 

Direitos Fundamentais do homem-social: constituem os 

direitos assegurados ao homem em suas relações sociais e 

culturais; 

57 José Afonso da Silva, Cumo de Direito Constitucional Positivo, p. 187. 



Direitos Fundamentais do homem-nacional: têm por conteúdo 

e objeto a definição da nacionalidade e suas faculdades; 

Direitos Fundamentais do homem cidadão: direitos políticos, 

conforme disp6s no artigo 14, chamados tambem direitos 

democráticos ou direitos de participação política ou, ainda, 

inadequadamente, liberdades politicas ou liberdades- 

participação, pois constituem apenas aspectos dos direitos 

políticos. 

Em suma, com base na Constituição atual em vigor pode-se 

classificar os direitos fundamentais em cinco grupos: direitos individuais e 

direitos coletivos art. 8; direitos sociais artigos 6O e 193 e seguintes; direito 

nacionalidade artigo 12O; direitos políticos artigos 14O a 17'. 

Referida classificaçao na0 visa esgotar o tema e sim apresentar o 

agrupamento geral. 

Com base no § 1°, do art. 50 da Constituição brasileira de 1988, 

lngo Wolfgang Sarlet aponta que: 

(...) os direitos fundamentais, em razão de multifuncionalidade, podem 

ser classificados basicamente em dois grandes grupos, 

nomeadamente os direitos de defesa (que incluem os direitos de 

liberdade, igualdade, as garantias, bem como parte dos direitos sociais 

- no caso, as liberdades sociais - e poll t i~0~) e os direitos a 
prestaçUes (integrados pelos direitos a prestaçbes em sentido amplo, 

tais como os direitos à pro- e B participa* na organiza* e 

procedimento, assim como pelos direitos a prestaç6es em sentido 

estrito, representados pelos direitos sociais de natureza prestacional)." 

58 Ingo Wolfang Sarlet, A eficdcia dos direitos fundamentais, p. 234. 



Entretanto, mesmo diante da classificaç%o feita por Ingo Sarlet, 

não há como mitigar ou mesmo reduzir a aplicação de qualquer norma 

constitucional; ao contrário, deve ser confirmada sua plena efichcia. 

Por outro lado, algumas normas necessitam de um complemento 

integrador, e dessa forma optam por indicar essas normas constitucionais como 

programáticas, especialmente as que apontam para o campo social. 

Por4m, deve-se considerar que falar em normas programhticas 6 

um contra-senso e a necessidade de uma legislação auxiliar não retira dos 

direitos fundamentais sua plena aplicabilidade. Uma coisa é a norma despida de 

eficácia, outra é a necessidade de complemento, pois aquela em tempo algum 

irá surtir efeitos no mundo jurídico, como regra, enquanto nesta existe um 

estado latente, uma vez que a qualquer momento, seja pelo próprio legislador, 

seja pelo cidadao, alcançará aquele direito como se sempre ali estivesse 

insculpido. 

Evidencia-se a necessidade de se levar a sério os direitos 

fundamentais, principalmente as do campo social e, em muitas das vezes, 

relegá-los a planos inferiores, at6 mesmo com o apoio do Poder Judiciário em 

clara repulsa a uma efetiva prestação jurisdicional. 

Esse ponto pode ser verificado nas decisões do Supremo Tribunal 

Federal ao se impor contenções aos direitos fundamentais, especificamente os 

sociais, ao não reconhecer a auto-aplicabilidade do Mandado de Injunção. 

A respeito, Gilmar Ferreira Mendes vem apontando que: 

A moderna dogmlitica dos direitos fundamentais discute a 



possibilidade de o Estado vir a ser obrigado a criar os pressupostos 

fáticos necessários ao exercfcio efetivo dos direitos 

consütucionalmente assegurados e sobre a possibilidade de eventual 

titular do direito dispor de pretensao a prestaçbes por Parte do 

~stado.~'  

Assim, ao menos, em nível de ordenamento jurídico brasileiro, 

nenhuma dificuldade existe em se atestar essa imposição feita ao Estado, pois 

existem dois remédios constitucionais específicos e distintos entre si que 

buscam materializar esses direitos fundamentais denegados pela Administração: 

a ação direta de inconstitucionalidade e o Mandado de Injunç8o. 

Os direitos fundamentais, especialmente os sociais, tem o objetivo 

de compensar desigualdades, afastando, desta forma, teses que enxergam 

estes direitos sob a 6tica da necessidade de uma prestação positiva estatal, 

quando o alcance 6 muito superior a uma mera imposiflo, sendo na verdade 

meio de impedir que o Estado admita crescentes desigualdades e convalide a 

discriminação social. 

Em outra vertente, surgem ainda aqueles que apontam os limites 

dos direitos fundamentais a hipótese da reserva do possível. 

A esta afirmação, observa Canotilho que "ao legislador compete, 

dentro das reservas orçamentais, dos planos económicos e financeiros, das 

condiçoes sociais e económicas do pais, garantir as prestações integradoras 

dos direitos sociais, económicos e cu~tu ra is~ ,  o que faz concluir que não se 

pode suprimir os efeitos vinculantes dos direitos fundamentais. 

59 Gilmar Ferreira Mendes, A doutrina ~omübcional e Contrde de conaiãicinalidade 
como garantia da cidadania - necessidade de desenvolvimento de novas tknicas de 
decisão: possibilidade da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de 
nulidade no Direito brasileiro, p. 28. 
6o jose Joaquim Gomes Canotilho. ConstituiçBo dirigente e vinculaç!iio do legislador - 
contributo para a compreens%o das normas constitucionais programhticas, p. 369. 



Ressalta-se que não se pretende acolher a figura de direitos 

fundamentais absolutos, pois direito algum pode contar com tamanha grandeza, 

mas a necessidade de se conferir efichcia a direitos já consagrados em sede 

constitucional. 

Por sua vez, ao juiz é dado o direito de negar uma presta@o 

jurisdicional, sob a alegação de inexistencia de legislaflo. Porém, para se evitar 

uma petição de princípio, a soluçao encontra-se no disposto no art. 126 do 

Código de Processo Civil - CPC, na qual dá-se clara indicaflo que ao Juiz n8o 

é dado o direito de eximir-se de sentenciar, alegando obscuridade na lei, pois a 

ele 6 facultado valer-se da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do 

direito, ou seja, a concretiza@o do direito deve vir por normatizaç80 

jurisdicional. 

A adoça0 de argumento contrário, ou seja, acolher essa in6rcia 

legislativa de forma pura, 6 admitir a paralisação da prbpria Constituição, Ou 

mesmo negar a existência de princípios constitucionais. 

A inkrcia legislativa não pode ser impedimento ao pieno exercicio 

dos direitos fundamentais, como observa Anna Candida da Cunha Ferraz: 

(...) a inatividade do legislador, isto A, a inArcia, a demora ou menos 
prolongada, o retardamento do Poder Legislativo no elaborar normas 

de aplicação da Constituição merecer ser particularmente acentuada 

pelas graves conseqíiências que produz na vida constitucional dos 

~stados.~' 

Em uma visão ampla sobre a importância dos direitos 

fundamentais, especialmente quanto à sua eficácia plena, posição que deveria 

" Anna Candida da Cunha Ferraz, A in6rcia no plano Constitucional, p. 95. 



ser acolhida por doutrinadores e tribunais, defende Jorge Miranda: 

Na verdade, precisamente por os direitos fundamentais poderem ser 

entendidos 'prima facie' como direitos inerentes à prbprii noção de 

pessoa, como direitos básicos da pessoa, como os direitos que 

constituem a base jurldica da vida humana no seu nível actual de 

dignidade, como as bases principais da situa* jurídica de ceda 

pessoal, eles dependem das filosofias pollticas, sociais e econ6rnicas e 

das circunstancias de cada época e lugar. Não exclulmos - bem pelo 

contrário - o apelo ao Direito Natural, o apelo ao valor e à dignidade da 

pessoa humana, a direiis derivados da natureza do homem ou da 

natureza do ~ i r e i t o . ~ ~  

Salienta Flávia C. Piovesan, que: 

Maximizar a eficácia das normas programáticas A tomar concreta a 

realizaç40 dos direitos e garantias fundamentais, acentuando o papel 

da Constituição em enquanto instrumento a favor do desenvolvimento 

Para a plena eficácia dos direitos fundamentais h6 necessidade de 

se disponibilizar remédios protetivos capazes de solucionar conflitos ou mesmo 

evitar violaçdes ou abusos praticados seja pelo Executivo, pelo Legislativ0 Ou 

pelo Judiciário e, com isso, impedir que ocorra a negativa à imediata 

aplicabilidade desses direitos, como salienta Willis Santiago Guerra Filho: 

A impotencia do constitucionalismo de Weimar diante da ascençao 

nacional-socialista é a prova cabal, que nos fornece a história, da 

insuMncia de uma Carta Fundamental que apenas consagre d i r e i  

fundamentais, sem fornecer os meios judiciais para sua defesa e 

implementaçáo. &4 

Jorge Miranda, A ncepçlo da declançlo unlveml dos direitos do homem m* 
Constituição portuguesa - um fenomeno de conjugaç%o de direito internacional e direito 
constitucional, pp. 2-3. 
63 FIBvia Piovesan, Constituiçlo e transformaÇ40 social: a eflchcia das nomas 
constitucionais programaticas e a concreti~açlo dos direitos e garantias fundamentais, p. 
73. ' Willis Santiago Guerra Filho, Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 100. 



Assim, as normas constitucionais, especialmente os direitos 

fundamentais não podem ser tomadas como meras promessas de incerteza, 

mas, ao contrário, devem ser fontes permanentes de direito que podem ser 

invocadas a qualquer tempo, cabendo ao legislador e à prbpria Administração 

torná-los concretos e efetivos. 

Concluindo, tanto os direitos como as garantias fundamentais 

constituem uma enorme variedade de dispositivos, onde estão contidos os 

direitos de defesa do individuo perante o Estado, os direitos políticos, os 

relativos à nacionalidade e os direitos sociais e designam direitos que se 

erguem constantemente diante do poder estatal, limitando a a@o do Estado. 

Por isso, pode-se afirmar que os direitos fundamentais tem como 

fonte a vontade soberana de cada povo, quando transportada a questão para o 

âmbito interno de cada pais. 

Garantem a não ingerência do estado na esfera individual, e 

consagram a dignidade humana. Sua proteção deve ser reconhecida 

positivamente pelos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 

I .7. A AMPLIAÇAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

0 s  direitos fundamentais do homem representam, na verdade, 

situações reconhecidas juridicamente Sem as quais o homem é incapaz de 

alcançar sua própria realização e desenvolvimento plenamente. Rêsurnindo-~~ 

no resultado da luta dos homens por um direito ideal, justo e humano, 



foram e vão sendo aperfeiçoados e estendidos ao longo do tempo, isto é, a 

evolução dos direitos fundamentais acompanha a história da humanidade. 

E, é em funçtlo desta sua qualidade evolutiva na busca por um 

direito ideal, justo e humano, que se pode afirmar que tais direitos indicam e 

exprimem a necessidade de verificar a solidariedade entre os homens, a 

cooperação em cada e em todos os relacionamentaQ humanos, expressbes 

da vida em comunidade. Por outras palavras, isso quer dizer que a realidade 

dos direitos fundamentais à existência dos homens, sob a ótica do idealizado 

pela Btica moral de vida vigorante, só pode ser concretizada com o 

reconhecimento do dever de solidariedade. 

Assim considerados, sob a luz do entendimento da cooperação e 

da solidariedade entre os homens, os direitos fundamentais designam, portanto, 

direitos que se erguem constantemente diante do poder estatal, limitando a ação 

do Estado. Por isso, pode-se afirmar que os direitos fundamentais tem como 

fonte a vontade soberana de cada povo, quando transportada a questao para o 

âmbito interno de cada país. 

No entanto, há de se dizer que os mesmos não são estabelecidos 

pelas Constituições políticas, as quais apenas os certificam, declaram e 

garantem, já que sua realidade é relativamente anterior à formalização da 

existência do Estado, porquanto aqueles direitos encontram sustentação na 

vontade soberana do povo. Expressando a unidade política de um povo frente a 

outros povos, o Estado, que 4 um simples instrumento a serviço da coletividade, 

tem, no mínimo, o dever de respeitar os direitos fundamentais erguidos pelos 



homens que integram a população de um país e, conseqüentemente, de 

proporcionar as condições para o seu exercício. 

Enfim, os princípios do direito universal pertencem a uma Btica de 

vida, a uma ordem moral de vida entre os homens, que os descobrem, 

aperfeiçoam e nesta moral os transformam, dando-lhes convicção de 

acordo com a sua própria experiência em busca do ideal. 

Os direitos fundamentais do homem estabelecem faculdades da 

pessoa humana que permitem sua breve classificaflo do seguinte modo: 1) os 

direitos de liberdade, como por exemplo, a liberdade de consciencia, de 

propriedade, de manifestação do pensamento, de associaç80, etc; 2) os direitos 

de participaçao política, tais como a igualdade de sufrhgio, o direito de voto e de 

elegibilidade, o direito de petiflo, entre outros; 3) os direitos sociais, que 

abrangem os direitos de natureza econ&rnica, como por exemplo, o direito ao 

trabalho, de assistencia h saúde, A educago, etc; 4) os direitos chamados de 

quarta geraçao, por exemplo, o direito h preservaç8o do meio ambiente e B 

qualidade de vida. 

Hoje, a Liberdade Sindical também integra os Direitos Humanos 

Fundamentais. Consistindo um dos exemplos, dentre as categorias de Direitos 

Humanos, que claramente demonstra a inexistência de um Direito Natural, como 

o que tem sido divulgado na doutrina trabalhista, o reconhecimento da 

Liberdade Sindical como direito fundamental, por todo o planeta, é um perfeito 

exemplo para certificar que tais direitos têm advindo da evolução da 

compreensão humana. Ou seja, pertencem a uma ética de vida, a uma ordem 

moral de vida entre homens, que, descoberta como imprescindível à vida 



em comunidade, vem evoluindo com a história da humanidade e 

adquirindo força convicta de verdade. 

O reflexo da ampliação dos direitos fundamentais se fez sentir no 

conteúdo das constituiçdes brasileiras. Os textos constitucionais que previam a 

estrutura do Estado e sua organização, os seus limites de atuação e o 

estabelecimento de direitos individuais, assim entendidos os de liberdade 

negativa, ou liberdade perante o Estado, passaram a abranger os fundamentos 

dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Diante desse quadro, o conteúdo das Constituições se ampliou, 

passando a incluir também as tarefas do Estado e créditos em favor dos 

cidadãos, aproximando-se mais da coletividade. Enquanto no modelo liberal a 

constituição se encontrava distante dos cidadaos, por consistir num modelo de 

organização política do Estado, o modelo social, deixa de ser apenas um limite 

negativo à atividade estatal, passando a ser um manual de direitos à a@o Ou a 

Prestaçoes do Estado; em segundo lugar, uma imposiçao de deveres perante o 

Estado e a sociedade; e finalmente, uma fonte direta de disciplina das relaçoes 

entre os próprios cidadãos. 

As Constituições contemporaneas passaram a enumerar diversas 

matérias, que foram sistematizadas num todo unitário e coerente, porque o 

Poder Constituinte entendeu que seriam fundamentais para a coletividade, 

alargando a concepção da Constituição para incluir direitos positivos 

econômicos, sociais e culturais, além de outros temas. 

Foi observando o relato histórico da ampliação dos direitos 

fundamentais do homem, depois dos estudos de Santo Tomás de Aquino sobre 



a semelhança que há entre os homens, j6 que todos sao filhos de Deus, que se 

pôde compreender as razões da liberdade sindical. 

Para tal entendimento, a abordagem histórica deve partir da 

análise do ambiente da sociedade medieval, e, em seguida, do estudo da 

rebeliao organizada dos artesaos contra o monopólio da produçao exercido 

pelos mestres. 

Logo após, conhecendo a humanidade os excessos propiciados 

pelo individual-liberalismo, que promoveram o desenvolvimento da uniao 

clandestina do proletariado em sindicatos e a reivindicaçao da igualdade por 

meio do respeito aos direitos sociais, passa, a liberdade associativa, pelos 

períodos de proibiçao, tolergncia e, finalmente, de permissibilidade s6 nos fins 

do século XIX (Lei Waldeck Rousseau, em 1884). 

Contudo, o completo reconhecimento do sindicalismo pelo Estado 

só se deu com a primeira Constituiflo social do mundo, a mexicana de 1917. 

acompanhada da Constituiçiio de Weimar. E, finalmente, alcançou o Tratado de 

Paz de Versalhes, assinado em 1919, que previu no artigo 427 a liberdade 

sindical, um documento que 8 reiterado, em 1948, pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, os dois grandes marcos normativos daquele direito 

fundamental, que conferiram ao mesmo dimensões internacionais e definitivo 

reconhecimento neste iimbito. 

Daí que, restou comprovado, do estudo histórico, que a liberdade 

sindical constitui o resultado da luta dos trabalhadores por melhores condiç(jes 

de vida e trabalho. Um direito reconhecido como fundamental, descoberto pouco 

a pouco, aperfeiçoado e ampliado ao longo da experigncia viva dos homens, 



que acabou transformado em uma ordem moral de vida em sociedade e que 

tem sua eficácia plenamente respeitada nos países que objetivam o encontro da 

Justiça Social (o fundamento da paz universal segundo a parte XIII do Tratado 

de Versalhes), a qual corresponde a um melhor equillbrio na distribuição e no 

oferecimento das condições de acesso à democracia nos planos econdmico e 

social. 

Confirma a afirmaçao supra desenvolvida, a certeza de que a 

descoberta da liberdade sindical é o resultado de convicções que foram sendo 

adquiridas com o desenrolar da história da humanidade, quer dizer, a 

observação de que o mencionado direito fundamental nao proveio de um 

suposto direito natural, o simples raciocinio matemático de que, a contar das 

CorporaçQes de ofício, que surgiram por volta de 1351. at6 a aprovaç80 do 

Tratado de Versalhes, em 191 9, passaram aproximadamente 600 anos. 

O reflexo da ampliação dos direitos fundamentais se fez sentir no 

conteúdo das constituições brasileiras. Os textos constitucionais que previam a 

estrutura do Estado e sua organização, os seus limites de atuação e o 

estabelecimento de direitos individuais, assim entendidos os de liberdade 

negativa, ou liberdade perante o Estado, passaram a abranger os fundamentos 

dos direitos econdmicos, sociais e culturais. 



Diante desse quadro, o conteúdo das Constituições se ampliou, 

passando a incluir também as tarefas do Estado e creditos em favor dos 

cidadãos, aproximando-se mais da coletividade. Enquanto no modelo liberal a 

constituiçáo se encontrava distante dos cidadãos, por consistir num modelo de 

organizaçáo política do Estado, o modelo social, deixa de ser apenas um limite 

negativo à atividade estatal, passando a ser um manual de direitos de a q o  ou a 

prestaç8es do Estado e uma imposição de deveres perante o Estado e a 

sociedade; além de uma fonte direta de disciplina das relações entre Os próprios 

cidadãos. 

As Constituições contemporaneas passaram a enumerar diversas 

matérias, que foram sistematizadas num todo unitário e coerente, porquê O 

Poder Constituinte entendeu que seriam fundamentais para a coletividade, 

alargando a concepç8o da ConstituiçBo para incluir direitos positivos 

econ6micos, sociais e culturais, além de outros temas. 

Nesse contexto histórico, as Constituiçbes brasileiras, sofrendo 

influencia das Declaraçdes, que inegavelmente atuam como fontes de direito, 

acompanharam as tendéncias internacionais, sendo que a evoiuçao do amparo 

social fez-se lenta e penosamente, surgindo com a assistência prestada por 

carldede at6 chegar ao eet4gio em que hoje se encontra, de Seguridade Social, 

mostrando-se como um direito subjetivo público do cidadão. 

OS textos constitucionais nos fornecem um espelho do avanço 

gradual das normas relativas à Seguridade Social, que nascem da idéia de 

poupança e solidariedade entre 08 membros da coletividade, onde a assistencia 





Havia, ainda referência a assistência social, que deveria ser 

prestada pela União Estados e Municípios (art. 138), com o dever de assegurar 

amparo aos desvalidos, nos termos das leis respectivas. 

A Carta política de 1937 manteve as conquistas obtidas na 

Constituiçao anterior no artigo 137, o mesmo se verificando na ConstituiçBo de 

1946 e nos textos constitucionais subsequentes de 1967 e 1969. 

Finalmente, a Constituição de 1988, dedicou um Capítulo inteiro 

destinado Seguridade Social, compreendendo o direito à previd6ncia. 

assistência social e saúde, inserindo-a no Título VIII - Da Ordem Social. 

A Constituição, promulgada em 1988, tem sofrido criticas severas, 

sendo acusada de inviabilizar a estabilização econbmica do País, tendo em vista 

o vasto rol de direitos sociais que contempla, acarretando encargos que o 

Estado não tem condiçaes de suportar. 

Afirma-se, ainda, a necessidade de se redefinir o papel do Estado, 

na intervenção no domínio econ6mico que se reputa extremamente elevada, 

instituindo-se o modelo neoliberal, para que o Poder Executivo melhor 

desempenhe suas funções típicas. 

A reflexão que vem de ser feita, se correta, pede nos 

conscientizemos da necessidade de revisa0 de nosso pacto político em 



aspectos fundamentais. 

Permanecemos ainda na indecisão e na indefinição do 

compromisso híbrido, confiantes num "compromisso futuro" que nao veio. 

Essa indefinigo ocorreu numa realidade sócio-política e 

econômica extremamente diversificada, num país em que convivem o trabalho 

escravo e trabalhadores organizados a nível de primeiro mundo, como os 

metalúrgicos de Sao Paulo, o latifúndio parasitário ao lado da empresa agrícola 

moderna, operando em termos de economia de escala. Nem podemos esquecer 

que nossa redemocratizaç~o também se processou num momento em que 

profundas transformações ocorriam no mundo desenvolvido, com inevitdveis 

repercussões sobre o Brasil. 

A par da crise dos modelos politicos existentes e 

institucionalizados e das utopias que tinham sido as id6ias-guia do último 

s6cul0, operavam-se as mudanças, que colocam em cheque tudo quanto 

pensado antes, a internacionalização da economia, o agravamento do fosso 

tecnológico, o aparecimento do trabalhador intelectual, personagem sem 

semelhança e sem afinidade com o antigo trabalhador da linha de montagem, a 

revolução da informática, o conhecimento sendo considerado, mais que nunca, 

uma fonte de poder, a exacerbação do pluralismo social, com a emergência de 

minorias atuantes e poderosas e movimentos sociais que desembocaram no 

fenomeno das organizações não governamentais. A tudo isso se somando a 

explosão demográfica e a calamidade da fome em mais da metade de um 

mundo que a engenharia genética se mostrava capaz de implodir, como o fizera 

o perigo atômico, tornando menos ameaçador com a desintegração do Leste 



Europeu. 

Tudo isso importava o desmoronamento das certezas de ontem e 

apontava para um futuro ainda não percebido, mas que se tinha certeza jamais 

seria aquele que fora o das convicções de ontem. 

Estes fatores, por conseqüência, desencadearam a necessidade 

de mudanças, tambem, na seara do Direito, pois inquietações surgiram e 

perguntas novas foram feitas e configuradas novas perspectivas, inclusive no 

campo dos direitos fundamentais. 

Muitos são os que afirmam, hoje, não ser possível dar-se ao 

problema dos direitos fundamentais uma resposta substantiva Pura, de carater 

acentuadamente redutor, reclamando-se, antes, uma compreensão abrangente, 

que inclua também, e necessariamente, aspectos procedimentais e 

organizacionais. Valera bem pouco, portanto, substantivar direitos fundamentais 

se, a par disso, também não se institucionalizarem procedimentos adequados e 

se define uma organização em consonância com os direitos fundamentais 

 enunciado^.^^ 

Para Canotilho, nesse pecado capital incidimos nós. Prolixos em 

proclamar direitos fundamentais (substantivos), organizamos um Estado imune a 

todo tipo de controle social e nos limitamos a transferir, para a proteção dos 

direitos fundamentais, o inadequado procedimento utilizado para o nosso 

quotidiano e perante um Poder Judiciário institucionalizado em total 

descompasso com o que se proclama seria o Estado de Direito social e 

65 Jose Joaquim Gomes Canotilho, Tópicos de um Curso de mestrado sobre direitw 
fundamentais, procedimento, processo e organização, PP. 151 e segs. 



democrata brasileiro. 

Pior ainda, operando sobre uma realidade complexa, instável, 

marcada por desafios constantes e crises permanentes, como analisado antes, 

ingênua ou irresponsavelmente pretendeu-se aprisioná-la na camisa de força de 

um exacerbado casuismo, pretensioso e paralisante, cujo produto mais daninho 

foi a jurisdicionalização de questóes políticas e constitucionalizaÇgo de 

banalidades, forçando o judiciário a ser o que nao pode ser, e isso com prejuízo 

para a Nação e grave risco para o próprio Poder Judiciário, ameaçado de 

desacreditar-se ou tornar-se um fator de ingovernabilidade. Impotentes para 

efetivar decisões políticas eficazes, pretendemos superar nossos problemas 

transmudando-os em pleitos judiciais, numa inversão que só contribui para 

deixar os problemas insolúveis e agravados. 

Para finalizar, observa-se que o político precede, necessariamente, 

o jurídico. Infelizmente, no Brasil, de modo contraditório (para um pais 

democrata) perdura a idéia de rnalquistar-se a vida política, estimulada essa 

postura negativa pelos que fazem política encapuzados (a imprensa, os 

empresários, as igrejas e os muitos interesses corporativos), desvalorizando a 

atuação política que compromete toda a sociedade e se faz à luz do dia em todo 

o espaço social, quando é esta, e somente esta, a que é capaz de operar 

mudanças em termos de correlação de forças, conseqüentemente, redundar em 

ganhos efetivos de poder, ~ ~ ~ S S U ~ O S ~ O  necessário para que ocorram ganhos 

reais de natureza social, política e econômica. 

Cumpre-nos conscientizar o POVO brasileiro dos riscos que 

decorrem dessa campanha desrnobilizadora. Precisamos convencer-nos, todos 



os brasileiros, que só o nosso empenho, nosso engajamento, nosso trabalho e 

nossa organização têm condiçdes de produzir os frutos que se far8o presentes. 

Será inútil, portanto, e frustrante, pretendermos que o Direito resolva, sozinho, 

todos os problemas que se pode solucionar com a nacessaria luta política. 



2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

A Constituição de 1988 estabelece um sistema difuso de controle de 

constitucionalidade, combinado com mecanismos de controle direto, repressivo 

e preventivo, judicial e político. 

Como há argumentos favoráveis e contrários a cada um dos modelos, na 

busca de maior eficiência no controle de constitucionalidade foram criados 

vários sistemas "mistos", com adaptações, combinando os procedimentos dos 

dois modelos. Neste sentido, pode-se classificar o sistema brasileiro como um 

18 66 sistema "misto . 

Com a ConstituiHo Federal de 1988, temos O controle político ~rkvio, ou 

seja, antes que o ato inconstitucional se aperfeiçoe, objetivando evitar a entrada 

dessas normas e atos no sistema jurídico. Esse controle 6 exercido pelo 

Congresso na tramitação do projeto de lei (exame pelas Comissões do 

Congresso, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça ou, ainda, se 

durante a discussão e votação do projeto for arguida a inconstitucionalidade e o 

projeto for rejeitado sob esse argumento ou pelo Executivo, mediante o veto do 

Presidente da República, que pode impedir a conversão de um projeto de lei 

aprovado pelo Congresso - esse controle é prévio e nLlo definitivo, pois pode o 

veto ser "derrubado" pelo Poder Legislativo, conforme o art. 66, 33 l0 e 4 O  da 

CF). 

Anna Cgndida da Cunha Ferraz, Apontamentos sobre 0 contmle de constituelonalidade, 
pp. 33, 35 e 40. 



Outra forma de controle político é a sustação de atos normativos do 

Poder Executivo pelo Congresso Nacional. Ela resulta em controle repressivo e 

a posteriori, realizado mediante decreto legislativo (art. 49, V da CF). Ao lado 

desse controle político, existe o repressivo (após a edição da lei ou do 

aperfeiçoamento do ato) exercido pelo Poder Judicihrio (controle jurisdicional, 

difuso e concentrado). Quanto ao controle difuso, considerando-se a 

inconstitucionalidade por ação, qualquer ato jurídico pode ser objeto desse 

controle, em que a decisão sobre a inconstitucionalidade e declaratória e produz 

para as partes, no caso concreto, efeitos ex tunc. Se o processo no qual foi 

alegada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo chegar ao STF por meio 

de recurso extraordinário e em decisão definitiva, tomada pela maioria de seus 

membros, for declarada a inconstitucionalidade (arts. 102, 111 e 97 da CF), essa 

decisão será comunicada ao Senado Federal (art. 52, X da CF), que suspenderA 

erga omnes a eficácia da norma. 

Ensina Michel Temer que: 

A Constituiçao vigente permite a identificaçâo de controle preventivo e 

repressivo. O primeiro 6 localizavel quando se pensa em ~0ntrole lato 

da constitucionalidade: destina-se a impedir o ingresso, no sistema, de 

normas que, em seu projeto, já revelam desconformidade com a 

Constituição. 67 

O controle de constitucionalidade das leis pode ser político, misto, judicial 

ou por órgãos especiais, com as Cortes ou Tribunais Constitucionais no modelo 

europeu. O controle judicial é o que ocorre através do pronunciamento de um ou 

mais órgãos do Poder Judiciário, enquanto O controle político 6 exercido por um 

órgão de composição política, fora da estrutura do JudiciBrio. Desta forma, 

Michel Temer, Elementos de Direito Constitucional, p. 43. 



podem existir órgãos dissociados das estruturas do Judiciário, com a 

competência por vezes exclusiva e por vezes não, de controlar politica e 

tecnicamente o respeito aos princípios e regras constitucionais. 

O controle judicial pode ser difuso ou concentrado. No controle judicial 

difuso, todos os órgãos do poder judiciário, desde o juiz singular de primeira 

instância, até o Tribunal de superior instancia, que no caso brasileiro será o 

Supremo Tribunal Federal, guardião da ConstituiçBo, poderão apreciar e decidir 

matéria constitucional. Esta manifestação ocorre na analise de casos concretos, 

quando os órgãos do Judiciário irão dar pronunciamentos em situações de 

presumida violação concreta de direitos constitucionais. 

A respeito do controle difuso ou aberto, preceitua Alexandre de Moraes: 

Também conhecido como controle por via de ou defesa, 

caracteriza-se pela permisao a todo e qualquer juiz ou tribunal no 

caso concreto a análise sobre a compatibilidade do ordenamento 

juridico com a Constituiç60 Federal (...). Na via de exceçao, a 
prononcia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade, na0 e feita 

enquanto manifestaçao sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre 

questão previa, indispensável ao julgamento do m6rito. Nesta via, o 

que e outorgado ao interessado 6 obter a declaração de 

inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso 

concreto, do cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo com 

a Lei maior. Entretanto, este ato ou lei permanecem válidos no que se 

refere h sua força obrigat6ria com relação a  terceiro^.'^ 

No caso do controle difuso, mediante caso concreto, o efeito da 

declaração de inconstitucionalidade da norma ofensiva ao direito da pessoa, 

será sempre "inter partes" (com efeito para aqueles que figuram no processo), e 

BB Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, p. 531. 



"ex tunc", retroagindo os efeitos da decisão desde o momento quando, o autor 

do processo começou a sofrer prejuízos, com a viola@o do seu direito. 

Neste mesmo caso, quando ocorrer que em grau de recurso a 

inconstitucionalidade, levantada, no caso concreto, chegar até o Supremo 

Tribunal Federal, através de Recurso Extraordinário, a decisão definitiva do STF 

implicar4 em comunicação ao Senado Federal, para que esse promova a 

suspensão da eficácia da norma inconstitucional. 

Neste caso, o efeito do controle difuso, mediante caso concreto será para 

o autor ou autores no processo o efeito já mencionado, gerando, entretanto, a 

partir da suspensao da eficácia da norma pelo Senado, tamb6m o efeito "erga 

omnes", alcançando a todos que tenham seus direitos violados pela referida 

norma inconstitucional, ocorrendo que o efeito para os que na0 figuram no 

processo dever4 ser "ex nunc", ou seja, a partir do momento da suspensão da 

norma. 

Conforme Alexandre de Moraes: 

O Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de 

constitucionalidade durante o procedimento de feitura das espécies 

normativas, especialmente em relação B necessidade de fiel 

observancia das normas constitucionais do referido processo 

iegisiativo (CF, arts. 59 a 69)." 

O sistema difuso, no Brasil, comporta ainda, mecanismos de controle 

direto de constitucionalidade das leis, típicos do controle jurisdicional 

concentrado, onde apenas um órgao do Judiciário tem competência para 

manifestar-se sobre a inconstitucionalidade de lei. Este controle concentrado 

Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, p. 540. 



opera-se atraves da "Ação direta de Inconstitucionalidade" e da "Ação 

Declaratória de Constitucionalidade" previstas no texto da ConstituiçCLo, que 

estabelece a competência do STF, no nível federal e estabelece de forma 

restritiva a legitimidade ativa para a propositura da mesma. 

Importante notar que, estes mecanismos de controle direto, devem ser 

interpretados dentro de uma lógica de controle difuso, pois caso contrário graves 

equívocos poderao ocorrer, com a superposição de sistemas diferentes, 

trazendo instabilidade nas relaçoes jurídicas. 

Sendo o sistema difuso, aquele que permite maior controle e proximidade 

da população, ele deve ser preservado. As açóes diretas de constitucionalidade 

e inconstitucionalidade, assim como toda e qualquer decisão do Supremo 

Tribunal Federal que atinja a todas as pessoas (efeito erga omnes), não podem 

desconsiderar as situaçdes jurídicas criadas a partir do controle difuso. 

Exemplo concreto da incorreção na interpretação do sistema difuso de 

constitucionalidade no Brasil, ocorreu com as ações de inconstitucionalidade 

propostas contra alguns planos econ&micos. No exercício do controle difuso, os 

juizes e tribunais, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho atraves de 

Enunciado, manifestaram-se pela inconstitucionalidade de alguns planos 

econ&micos, o que gerou direitos concretos e ganhos pecuniários para 0s 

trabalhadores. 

 pós algum tempo, o Supremo Tribunal Federal decidiu contrariamente a 

estas várias decisdes, declarando a constitucionalidade dos mesmos planos 

econ&micos anteriormente declarados inconstitucionais por outros órgãos do 

judiciário e pelo próprio Supremo em ocasiões anteriores. 





c) a decisão declaratória de constitucionalidade terá efeito "ex nunc", 

respeitando, com isto, as decisões contrárias ocorridas no controle 

difuso, que constituíram direitos dentro de uma interpretação 

constitucional, não podendo agora a pessoa responder com seu 

direito por decisão legítima ocorrida no controle difuso de 

constitucionalidade, constitucionalmente previsto. 

Lembra Michel Temer, que: 

(...) a declaração judicial, na instância singular, opera seus efeitos 

apenas em relação às partes litigantes, nada modificando quanto às 

relações de terceiros. Entretanto, se a decisão chegar ao STF em 

razão de recurso, aquela Corte pode e deve remeter eventual 

declara@o de inconstitucionalidade, derivada da aprecia@o do caso 

concreto, ao Senado Federal para que este suspenda a execu@o da 

lei, nos termos do art. 52, X, da Constitui@o Federal. Isto porque os 

Tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou, nos 

Tribunais estaduais, dos membros do respectivo brgao especial. 'O 

O controle jurisdicional é um controle repressivo, ocorrendo o controle 

preventivo e politico quando uma lei 6 vetada no todo ou em parte por ser 

considerada inconstitucional. 

0 controle ocorrido no Congresso nacional, através de suas comissges, 

especialmente de Constitui@o e Justiça, pode ainda ser considerado um 

controle preventivo, no ambito do legislativo e, portanto, tambem de carater 

político. 

MicheI Temer, Elementos de Direito Constitucional, pp. 43-44. 





elaborado e interpretado, não apenas de acordo com as regras em sentido 

restrito, mas também, necessariamente, de acordo com os principias e valores 

constitucionais, assim como direcionada pela ideologia constitucionalmente 

adotada. 

AO se afirmar que, no caso de ordens opostas entre a lei e a Constitui@o, 

deve-se cumprir a lei, pois somente o Judiciário pode pronunciar-se sobre a 

inconstitucionalidade, há uma grave inversão de hierarquia e de valores, 1 
fazendo a lei valer e ter mais legitimidade presumida que a pr6pria Constituição, 1 
sendo que a consequ8ncia desta realidade será a de se colocar 0s 

1 
\ 

I 
1 

mandamentos estatais acima dos constitucionais, e logo, a vontade da 

administração acima da vontade do povo, titular da soberania constitucional. 

Na contradição expressa entre uma lei ou qualquer outro ato normativo e 

a Constituiç~o, tem o cidadGo, assim como 0 administrador e qualquer servidor 

público, a obrigação de cumprir a ConstituiçBo. 

Esta lógica esta presente em vários dispositivos legais infra 

constitucionais, como o C6digo penal ou ainda como exemplo a Lei 8.1 12/90 

(regime jurídico único dos servidores públicos civis federais), que 

expressamente determina que 0 servidor n80 estA obrigado a cumprir ordem 

manifestamente ilegal, O que implica, Com maior raZ80, que o cidadao em 

qualquer circunstancia em que se encontre, e em qualquer trabalho que exerça. 

incluçive o de servidor público e administrador público, não está obrigado, e 

mais do que isso, "ao pode descumprir a ConstituiçBo, mesmo que uma lei 

assim o determine, pois 6 a Constituição a lei maior, hierarquicamente superior, 

documento soberano que com0 tal condiciona toda a atividade estatal perante o 



ordenamento jurídico democrhtico, vinculando-se com as diversas formas de 

atuaçao do ser humano. 

Desta forma, diante de noma ou ato manifestamente inconstitucional, o 

cidadão, em qualquer situaflo em que se encontre, inclusive na de servidor 

público ou administrador público, pode negar-se a cumprir, devendo justificar 

sua negativa, levando-se a questão ao Poder Judiciário, para imediata solu@o 

do impasse, sem sanção para o cidadão que O fizer em defesa da Constituiç&, 

seus princípios, objetivos e valores. 

Esta questão é extremamente polêmica e merece um desenvolvimento 

mais adequado, principalmente quanto a0 procedimento a ser estabelecido em 

lei, evitando que este dever de cidadania seja desvirtuado dos seus objetivos 

principais. 

0 desenvolviment~ de tão importante questao pode buscar subsidias no 

direito norte-americano, e em várias Constituiçóes que como a nossa estabelece 

como direito fundamental da pessoa humana, previsto no artigo quinto, o direito 

g resistencia, o que implica no direito e no dever de defender a Constituição 

contra atentados aos seus valores. princípios e regras. 

2.1. O CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

A concep~ao de Estado se assenta basicamente na de 

segurança. Tanto na regulamentaia0 normativa quanto na prote@o pratica e na 



fiscalizaç80 da liberdade, o Estado usa de sua autoridade. Isso explica porque, 

entre Justiça e segurança, o Estado optará pela última, base de sua existgncia. 

A liberdade em si não é uma criação do Direito nem do Estado, 

Absolutamente certos está0 OS jusnaturalistas quando afirmam que as 

liberdades fundamentais são anteriores ao Estado e mesmo inatas. Trata-se de 

uma anterioridade Idgica, não cronológica: posso conceber a Liberdade 

anteriormente a qualquer cogitação de Estado. Esse não cria a Liberdade mas, 

ao contrário, limita-a e lhe regula o uso. 

A Liberdade sd é jurídica quando regulada pelo Direito. Mas que a 

materia dela, o suporte de fato (O Tatbestand) é anterior ao Direito, é inegável. 

NO conceito de Liberdade jurídica (Liberdade no Direito-ou no Estado) a 

substancia é a Liberdade e a qualidade, 0 acidente, é a juridicidade. Numa 

apreciaçao alta, o Filbsofo do Direito encontra a Liberdade pura, antes mesmo 

de ela se haver tornado Liberdade jurídica. 

Respeitando a liberdade, o Estado nao est&, 

condescendentementel criando para si limitaçdes que poderia não criar (Teoria 

da autolimitaçao do Estado). 0 que ele faz 6 ficar onde deve estar: a noção de 

o Estado por definição, tem certos limites Idgicos. Se o ~s tado  se 

contém dentro desses lindes, ele está se realizando em sua plenitude, apenas 

sem procurar ser mais do que é e mais do que deve ser. O Estado que na0 

respeita 0s limites de seu ser1 16 na0 4 apenas Estado, isto é, organizaçao 



jurídica; passa a ser organização da força e da violência, vai alem do Direito e 

contra o ~i re i to.~ '  

0s  direitos individuais tem por objeto assegurar o livre 

desenvolvimento, a liberdade de realização do indivíduo. O Estado falha em sua 

missão, frauda sua finalidade e perde sua razão de ser quando desrespeita a 

liberdade individual. 

A Constituição da República Federativa do Brasil seguindo a 

evolu@o histbrica da Magna Carta Libertatum, de 1215, confirmada em 1225 e 

novamente ratificada em 1297; do Stafufum de tallagio non concedendo, de 

1297, a principio taxa cobrada pelos Reis pelo USO de terras da Coroa, mais 

tarde, tributo pago aos senhores, em geral, pelo aproveitamento de seus feudos; 

da Petfion of rigths, de 1628; do Habeas corpus act, de 1679; do Bill of nghfs, 

de 1689; do ~ c t  of settlement de 1701, assegura nos incisos do seu art.S0, este 

estado de liberdade jurídica ao cidadao, a0 estabelecer: 

~ d .  5 O  -Todos sao iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, A igualdade, à segurança e g 

propriedade, nos termos seguintes: 

E como primado da segurança jurídica, essência do Estado 

Democr&ic0 de Direito, assegura a liberdade individual com o principio da 

71 Hblio Tomaghi, Manual de PrOCeSSo Penal. Vol. 1, PP. 28/29. 



legalidade, do direito à ampla defesa, e ao contraditório, além da aplicabilidade 

do principio da isonomia. 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigaçbes, nos temos 

desta Constitui#o; 

II - ningubm será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral sao assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes; 

A viga mestra de todo esse sistema se assenta, como não poderia 

deixar de ser no principio da legalidade, gênero de direito individual indisponível, 

que tem como suas espécies o contraditório e a ampla defesa. 

Procurando dar efetividade aos direitos fundamentais que 

assegura, a Carta politica de 1988, deu ao Ministério Público a funçao de: 

~ r t .  127 - O Ministerio PúMico é i n s t i i i  permanente, essencial à 

funç%o jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democ&tico e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

Desta forma, o par9uet, que at6 então retirava da legislação 

ordinária sua legitimaçao para a tutela do meio ambiente, por exemplo, quando 

o protege hoje, está pela sistemaca constitucional, garantindo o direito vida, 

direito fundamental da pessoa. e que agora tem Sua legitimação de defesa 

conferida a uma funç8o essencial do Estado que 6 O Ministbrio Público. 

Da mesma forma, todos OS direitos subjetivos públicos 

assegurados ao longo da lei maior, quando exPressOes desses mesmos direitos, 



imptjem a atuaçao dessa nova função do Estado, organizada B semelhança doe 

chamados Poderes da República. 

Mas não se pense que os ataques a Liberdade somente podem 

provir de autoridades administrativas.Também o legislador pode feri-la.Dai o 

poder dado ao Judiciário de exercer o contraste da constitucionalidade das leis. 

2.2. TIPOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

Na doutrina ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  ainda não se estabeleceu uma 

classificação adequada dos diferentes tipos de inconstitucionalidade, surgindo, a 

cada dia, novas distinções, elaboradas pelos doutrinadores, ou identificadas no 

dia-a-dia dos tribunais. 

Distinguem-se a inconstitucionalidade formal ou orgânica e a 

inconçtitucionalidade material, tendo em vista considerações quanto ao 

conteúdo da norma ou regras de caráter procedimenta~.'~ 

Também se apresentam as chamadas inconstit~cionalidad~ por 

açáo e inconstitucionalidade por O ~ ~ S S ~ O .  A inconstitucionalidade por aMo 

pressupõe uma conduta positiva do legislador, que se niio ~mpatibiliza com 0s 

princípios constitucionalmente consagrados. 

72 Jorge Miranda. Manual de Direito Constitucional, pp. 297-302. 



AO contrário, a inconstitucionalidade por omissáo se origina de 

uma lacuna inconstitucional, ou do descumprimento da obrigação constitucional 

de legislar. 

Para alguns doutrinadores há tamb6m distinção entre 

inconstitucionalidade origindria e inconstitucionalidade superveniente, 

considerando os diversos momentos de edição das normas constitucionais, as 

eventuais mudanças ocorridas na situaçso fática vigente quando da edição da 

A doutrina registra, tambem, a existência da chamada 

inconstitucionalidade das normas constitucionais, das quais distinguem-se duas 

correntes: a) uma que admite a inconstitucionalidade de normas constitucionais 

origintias; b) outra que sugere, apenas, a possibilidade de contradiflo entre as 

normas constitucionais iniciais e outras, oriundas de processo de revisilo ou de 

emenda.74 

Todavia, sob o ponto de vista da dogmática jurídica, não se deve 

omitir a complexa questão atinente ao PrOCeSSo de inconstitucionalização da lei 

constitucional e suas conseq~encias.~~ 

--- - 

73 Jorge Miranda. op. cito, PP. 296-297. 
74 otto Bachof. Nomas constitucionais Inconstituclonais?, p. 1 I e seg. 
75 Gilmar Ferreira Mendes. Controle de Constitucionalidade - Aspectos Juridicoo e 



2.3. CONSTITUIÇOES RIGIDAS. PRESSUPOSTO PARA O CONTROLE 

DA CONSTITUCIONALIDADE 

As Constituiçaes podem ser Rígidas ou Flexíveis, a depender da 

existência ou não de um processo legislativo especial para sua modificação. 

Quando a Constituição é flexível, a mesma pode ser alterada, pelo Poder 

Legislativo, sem qualquer formalidade especial que importe em distinçao do 

processo legislativo ordinário. Sendo assim, qualquer lei ordinária poderia 

emendar a Constituição, não havendo falar-se, assim, em conflito da Lei comum 

com a Carta Maior. Emenda à Constituição e Lei ordinária estariam, portanto, 

dentro de um mesmo piano hierárquico. 

Na lição de Celso Ribeiro Bastos: 

Consectário da superioridade que se atribuiu às normas constitucionais 

sobre as demais foi a prescrição de um processo especial para sua 

elaboraflo. Essa circunstancia de serem as leis constitucionais 

elaboradas segundo um processo mais dificultoso que aquele previsto 

para as leis comuns constitui a denominada rigidez constitucional. 78 

Conseqüência da rigidez, para José Afonso da Silva, 6 a 

supremacia da constituição, que, no dizer de Pinto Ferreira "6 reputado como 

uma pedra angular, em que assenta O edifício do moderno direito polltico". 77 

A Atual Constituição Federal 6 rígida, conforme se depreende da 

redaçao do art. 60, 5 29 que descreve 0 Processo legislativo especial para a 

proposta de emenda à constituiç80. qual seja, a discussão e vota@o em cada 

-- - 

76 Celso Ribeiro &l&osl CunO de Direito C o n ~ t ~ t ~ ~ l ~ n a l .  pp. 3891390. 
JosB Afonso da Silva, Cumo De DireIt0 C~n~titucional Positivo, p. 44. 



Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se 

obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

Quando a Constituição for flexível não haverá necessidade de se 

criar um mecanismo de controle de constitucionalidade, isso porque, todas as 

leis elaboradas pelo Poder Legislativo gozarão de presunção jure et de jum de 

Constitucionalidade, visto inexistir, na hipótese, diferença entre lei constitucional 

e lei ordinária, bem como entre poder constituinte originário e derivado. 

A distinçao entre Constituiçao rlgida e Constituição flexivel, entre 

Poder Constituinte origindrio e Poder Constituinte derivado, implica na 

existéncia de um controle de constitucionalidade. De fato, onde este 

na0 foi previsto pelo constituinte, na0 pode haver realmente rigidez 

constitucional ou diferença entre o Poder Constituinte originario e o 

deri~ado.~' 

N ~ O  se pode esquecer, também, que há, pelo menos no sistema 

positivo brasileiro, a possibilidade de existir emenda constitucional 

inconstjtucional, em virtude de estar 0 Poder Constituinte Derivado limitado pela 

Conotitui@o, conforme se observa da redago do § 4 . O  do art. 60, in vehis: 

g 4 O .  Nao ser& objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

111 - a separa@o dos Poderes; 

]V - os direitos e garantias individuais. 

conseqüentemente, 0 controle da Constitucionalidade das leis 

pode ser exercido quando Se tratar de im~ugnaçgo a dispositivos de emenda 

constitucional, como aconteceu recentemente Com a declaram0 de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, CUM de Direito C~nstitucion~~, P. 29. 



inconstitucionalidade da Emenda que alterou o regime previdenciário dos 

servidores públicos, instituindo a cobrança da contribuição previdência para 0s 

inativos e elevando o percentual da mesma com relação aos servidores da ativa. 

Sahid Maluf explica esta possibilidade: 

(...) o controle das leis abrange as leis constitucionais complementares 

e as reformas ou emendas elaboradas pelo legislativo no exercício da 

sua função constituinte secundária. Sempre que houve abuso de 

competencia por parte do poder reformador, transpondo este os limites 

referentes ao tempo, ao objeto ou ao processo de reforma, poder6 o 

Supremo Tribunal Federal invalidar-lhe o ato, fazendo prevalecer o 

texto reformado e restabelecendo o primado das normas emanadas do 

Poder Constituinte. '' 

2.4. CONCEITO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

Conforme visto acima, a rigidez da constituição representa 

elemento indispensável para a existência de Um controle de constitucionalidade 

das leis, que pode ser conceituado Como sendo um mecanismo através do qual 

se efetiva a superioridade das normas constitucionais, emanadas do Poder 

Constituinte, daquelas normas ordinárias, criadas pelo Poder Legislativo, 

possibilitando expurgar, do ordenamento jurídico, aquelas que nao se adequam 

aos seus princípios e determinaçdes, resguardando sua supremacia normauva. 

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, controle de 

constitucionalidade é: 

79 Sahid Maluf. Direito ~omtitucional, P. 66. 



(...) a verificação da adequação de um ato jurídico (particularmente a 

lei) Constituição. Envolve a verificação tanto dos requisitos formais - 
subjetivos, como a COmpWXia do ãrgao que o editou - objetivos, 

como a forma, os prazos, o rito, observados em sua ediçao - quanto 

dos requisitos substanciais - respeito aos direitos e as garantias 

consagrados na Constituição - de constitucionalidade do ato 

2.5. FORMAS DE CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

2.5.1. Controle formal e controle material 

Dizemos que há controle fonnal, quando se pretende 

atacar 0s aspectos instrumentais da norma ordinhria, ou seja, se foram 

observados 0s requisitos prdprios do procedimento legislativo, como, a 

legitimidade e compet8ncia para sua iniciativa (aspectos subjetivos), prazos, 

quorum, etc. (aspectos objetivos). 

Leciona Gilmar Ferreira Mendes que: 

Defeitos formais, tais como a inobservdncia das disposigbes atinentes 

iniciativa da lei ou compet6ncia legislativa levam, normalmente, a 

uma declaração de nulidade total, uma vez que, nesse caso, não se 

vislumbra a possibilidade de divisa0 da lei em partes válidas e 

invdliiaS. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade de emendas 

às constituições estatuais relativas a matérias que, nos temos da 

~~nçti tuiçâo 196711969, somente poderiam ser disciplinadas mediante 

iniciativa do Executivo. O mesmo se dá quando 0 Poder Legislatiio 

invade ambito de iniciativa de Outros drga0s ou poderes (Tribunais de 

Justiça ou do Tribunal de Contas). Também a inobsenrância de outras 

80 Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Op. cit., p 30. 



normas fixadas na Constituição sobre o procedimento legislativo torna 

inevitável a declaração de inconstitucionalidade de toda a lei.'' 

O controle material existe quando a inadequação da norma 

em relaçiio à Carta Maior, se der em razClo da materia, ou seja, no que diz 

respeito ao objeto do seu conteúdo. 

Marcello Caetano descreve o que seria o controle material 

da constituição: 

Se a inconstitucionalidade resulta de Lei a conter preceitos que 

estejam em contradição com a doutrina constitucional, diz-se 

inwnstitucionaiiiade matefial (designação que nada tem com o sentido 

material da palavra Constit~iÇão). Por exemplo: suponha-se que, 

dispondo a Constituiç60 que o Estado não pode desviar os templos 

religiosos dos cultos a que sao destinados, era publicada uma lei 

mandando transformar todas as igrejas em cinemas; havia oposiç8o 

entre a norma legal e a norma constitucional e, como esta tem maior 

força do que aquela, tinha de se resolver o conflito dando primazia a de 

mais a~toridade.'~ 

2.5.2. Controle prévio e controle repressivo 

Quanto ao momento da alegação, classifica-se o controle 

em prévio (a priori) e repressivo (a posteriori). Ocorre o primeiro quando existe a 

possibilidade de impugnar a tramitaçao de um projeto de lei inquinado do vício 

de inconstitucionalidade, ou seja, a norma ainda na0 possui eficácia ou mesmo 

existdncia dentro do plano jurídico. No Brasil esse controle 6 exercido pelo 

próprio Poder Legislativo, atraves da ComissBo Interna TBcnica de Constituigo 

üt Gi,mar Femeim Mendes. ~Ufkdiflo Constfiucional - o contmle ab.trat0 de no 
Brasil e na Alemanha, P. 263. 
82 Marcello Caetano. ltjlanual de Cldncia Polfiica e Direito C~fl~ti t~cional,  torno 1, p. 344-345, 



e ~ustiça e pelo Presidente da República que pode vetar o projeto de lei se 

considerá-lo inconstitucional. 

O controle repressivo ou sucessivo 6 aquele utilizado 

quando a norma já encontra-se em vigor, Ou seja, devidamente sancionada pelo 

Poder competente, com eficácia plena. 

Quanto ao órgao responsável pelo exame da inconstitucionalidade, 

o controle pode ser exercido por órgão politico ou por órgão judicial. 

0 Controle Político se efetiva quando é realizado por um drg&o 

desta natureza, sujeitando-se, apenas, aos critbrios de conveniência e 

oportunidade. Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, haver6 controle politico 

toda vez em que o mesmo for exercido por um órgão que não seja o Poder 

~udiciário. 83 

O Controle Judicial (judicial review) é aquele feito pelos juizes ou 

tribunais, observando crit6fios jurídicos, OU seja, da adequaçao da norma 

conçtituiç80. pode haver, ainda, um sistema misto, quando for atribuída 

competencia a um órg8o judicial para apreciar argÜiç30 de in~onstitucionalid~d~ 

de cedas de atos normativos e, tambbm, a Um órgao político, que 

83 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, OP. cit., p. 31 



ficaria incumbido de conhecer e julgar as impugnaçoes em relação às demais 

normas. 

2.7. CONTROLE DIFUSO E CONTROLE CONCENTRADO 

Quando o sistema jurídico permite a qualquer juiz ou tribunal 

apreciar alegaçdes sobre a constitucionalidade das leis, diz-se que o controle 6 

Difuso, e tem sua origem no direito Norte-Americano. Por esse sistema, o juiz 

não declara a inconstitucionalidade da norma, apenas deixa de aplicá-la ao caso 

concreto. 

Se a apreciaçao da alegação de constitucionalidade da norma 6 

reservada a um único órgão, excluindo qualquer outro, o controle 4 

Concentrado (origem Austríaca). 

A modalidade mista combina o controle difuso e concentrado, ou 

seja, são competentes para analisar a inconstitucionalidade das leis tanto um 

órgão exclusivo, na hipótese dos casos abstratos, ou por qualquer juiz ou 

tribunal, nos casos concretos. 

O Código de Processo Civil regulamenta a argüigo de 

inconstitucionalidade, a nível de tribunal, nos artigos 480 a 482. A Constituiçfio 

Federal, em seu art. 97, determina que, somente pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros ou dos membros do respectivo 6rgã0 especial poderao os 





Declarada a inconstitucionalidade da norma, em sede de recurso 

extraordinário, incidentalmente, de forma definitiva, caberá ao Senado, 

privativamente, após comunicado, suspender a execução, no todo ou em parte, 

da mesma, retirando-lhe eficácia, quando então, produzirá efeitos e erga 

omnes. 

A jurispnidência do Supremo Tribunal Federal entende desnecessária 

a suspensao da eficAcia quando a inconstitucionalidade foi 

reconhecida em decorrência de a@o direta. O efeito desta decreta@o, 

portanto, alem de erga omnes, 6 imediato. 86 

2.8. CONTROLE DIRETO E CONTROLE INCIDENTAL 

Quanto a forma de impugnação, o controle pode ser exercido de 

forma Direta ou Principal (controle abstrato) e lndireta ou lncidental (controle 

concreto). Na primeira hipótese 0 pedido principal seria o provimento 

jurisdicional no sentido de declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada 

independente de qualquer controvérsia. 

Ensina Paulo Bonavides que: 

(...) caracteriza-se esse PrOCeSSo por seu teor sumamente enbrgico, 

pela sua agressividade e radicalismo, pela natureza fulminante da açgo 

direta. Consente aos governados e com mais freqlltlncia a certas 
autoridades públicas a iniciativa de promover o ataque imediato e 

ofensivo ao texto eivado de inconstitucionalidade. Uma vez declarada 

inconstitucionalidade, a lei 6 removida da ordem jurldica com a qual se 

apresenta incompativel." 

86 Manoel Gonçalves Feneira Filho. OP. cit.. p. 35. 
"~aulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 277. 



A via Indireta é aquela que 6 utilizada como incidente, ou seja, no 

curso de uma ação, incedenfer fanfum, provocada por qualquer interessadoe8, 

sendo que a sentença proferida só produzirá efeitos ex tunc e infer Dafies. 

Nessa hipótese, qualquer juiz ou tribunal, em Outro processo, poderá reconhecer 

a constitucionalidade da norma impugnada. 

2.9. EVOLUÇÃO DO CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE DAS 

LEIS NO BRASIL 

Na Constituição de 1824 n80 existia qualquer mecanismo de 

controle da constitucionalidade das leis. Isso porque havia um quarto poder, o 

moderador, instituído pelo art. 98 daquela Calta, exercido pelo Imperador, 

com supremacia sobre os demais. O Poder legislativo era quem velava pela 

guarda da ConstituiçBo, significando dizer, em temos práticos, que o controle 

repressivo jamais poderia ser exercido. 

A Constituição de 1891 extinguiu o Poder Moderador e instituiu, 

sob a influência do direito norte-americano, Um sistema primitivo de controle da 

~ ~ ~ ~ t i t ~ ~ i ~ ~ ~ l i d a d e ,  a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme 

'sidney Sanches entende que a inconstitucionalidade de ato n0rmativ0 incidental pode ser 
declarada ainda que na0 suscitada pelas Partes, desde que necessária ao julgamento da açao 
ou do recurso, pgra &in@o do processo com ou sem Julgamto do mérito. (Obra citada, p. 
68). 
89 "AT~. 98 - O Poder Moderador 6 a chave de toda a organizaçtlo política, e B delegado 
privativamente ao imperador, como Chefe Supremo da N?@o. e Seu primeiro Representante, 
para que incessantemente vele sobre a manutenç80 da inde~end8ncia. equillbrio e harmonia 
dos demais Poderes ~0liticos" 



dispunha o art. 59, $ 1.' daquela cartago, mas somente de forma incidental, 

como prejudicial dos recursos interpostos hquela Corte. 

A Constituição Federal de 1934 inovou o sistema anterior no 

sentido de possibilitar, dentro do controle por via da exceção, a suspensao da 

eficácia das normas declaradas inconstitucionais, pelo Senado Federal, e criou 

também a a@o direta de inconstitucionalidade interventiva (art. 12, § 2.O) .  

A Carta Magna de 1937 instituiu a faculdade do Presidente da 

República enviar ao Poder Legislativo, a lei declarada inconstitucional pelo 

Supremo e, caso aquela Casa viesse a confirmar a constitucionalidade da 

norma, por maioria de 213 da câmara dos Deputados e do Senado, perderia 

efeito a decisao do pretório excelso. 

A Constituição de 1946 aboliu O sistema supramencionado, mas a 

implantaçao do controle por via de açao s6 se deu com a aprovaçao da Emenda 

Constitucional n.O 16, de 26 de novembro de 1965, alterando a redação da 

alínea "I<", art. 101, inciso I, atribuindo a legitimidade para argui-la ao Procurador 

Geral da República. 

A Lei Maior de 1967 inovou somente no sentido de transferir do 

Congresso Nacional para o Presidente da República 0 poder de suspender ato 

ou lei declarado inconstitucional pelo Suprem0 Tribunal Federal, quando essa 

suspensão for suficiente para restabelecer a normalidade no Estado, 

" l l ~ r t .  59 - 9 1 .O - Das sentenças das Justiças dos Estados. a'n última inst8ncia. haver& recurso 
para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a validade ou aplica@o de 
tratados e leis federais, e a deciç8o do Tribunal ou do ESMO for contra eia; b) quando se 
contestar a "alidade de leis ou de atas dos governos dos Estados em face da Constitui@o, ou 
das leis federais, e a deciçao do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos, OU essas leis 
impugnadas". 



permanecendo, a legitimidade para arguiçao, confiada ao representante máximo 

do Ministério Público Federal. 

2.10. A LEGISLASAO BRASILEIRA E O CONTROLE DA 

CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

No Brasil o controle da constitucionalidade das leis é exercido, 

repressivamente, pelo Poder Judiciário, de forma concentrada ou difusa, 

incidental ou diretamente. 

2.1 0.1. Controle Prévio 

O controle prévio é, como dito acima, exercido pelo Poder 

Legislativo, através de Comissdes Técnicas, e pelo Presidente da Repúblical 

através do veto (art. 66, § 1 .O da CF). '' 

2.1 0.2. Controle Repressivo Concentrado 

O Supremo Tribunal Federal é o órgao judicihrio competente 

para apreciar e julgar, originariamente, as açoes diretas de incOnstitucionalidade 

de lei ou de ato normativo federal e estadual (art. 102, da CF), ouvido 

9 1 i ~ f i .  , g 10. çe o presidenk da R e ~ ú b f a  o PWO, .O tocio ou em m*, 
inconstitucional 0" contdrio ao interesse Púb!ico, veta-1o-á total OU parcialmente, no prazo de 
quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicard, dentro de quarenta e oito 
horas, ao presidente do Senado Federal 0s motivos do veto." 



previamente o Procurador-Geral da República, exercendo, assim, o controle 

concentrado da Constituição Federal. 

A novidade do atuai sistema fica por conta da possibilidade 

da declaração de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2.O) e da citação 

previa do Advogado-Geral da Uniao para defender o ato ou texto impugnado, 

que atua como curador da presunção de constitucionalidade, em tese, da lei ou 

do ato normativo. 

A legitimidade para propor a a@o de inconstitucionalidade 6 

estendida para o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa 

da Câmara dos Deputados; a Mesa da AssemblBia Legislativa; o Governador de 

Estado; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político 

com representa@o no Congresso Nacional; e confederaç80 sindical ou entidade 

de classe de âmbito nacional. 

Segundo Sidney ~anches~*, n8o possuem legitimidade para 

propor A Ç ~ O  Direta de Inconstitucionalidade: os sindicatos (entidades de 

primeiro grau), federações (entidades de segundo grau); entidades que reúnam 

diferentes categorias sindicais de trabalhadores. como 6 o caso das centrais 

sindicais (cuT, CGT, Força Sindical); as entidades de classe sociais, 0" 

segmentos da sociedade reunidos em ~ S S O C ~ ~ Ç ~ O  (associações de amigos da 

democracia, associação de protege a natureza, aos direitos humanos); 

entidades que reúnam, a Um s6 tempo, associações civis e entidades sindicais; 

associações de associaç~es. 

92 Sidney Sanches, papectos procesuais do Controle de Constitucionalidade, pp. 71/72. 



O quorum mínimo, no Supremo Tribunal Federal, segundo 

dispge o art. 173 do Regimento Interno, para o julgamento da ADin, é de oito, 

sendo que a constitucionalidade ou não da norma só é declarada se houver 

manifestação de, no mínimo, seis Ministros. 

A arguipo de inconstitucionalidade é de lei ou de ato normativo do 

poder público. Estd compreendido na definiç80 supra a Lei ordinaria, a 

complementar, a emenda h ConstituiHo, a lei delegada, a medida provisória, 0 

decreto legislativo, a resoluç~o. 0 decreto Ou qualquer outro ato normativo que 

tenha emanado do poder público federal, estadual ou municipal, inclusive 

aquelas do Poder Judiciário. 

OS atos administrativos stricfu sensu somente se submetem ao 

controle da constitucionalidade pela via de exceçao. 

Quando se tratar de ato meramente regulamentar, entende Sidney 

Sancheç que "6 juridicamente possível a a@0 direta de in~~nst i tucional id~d~, 

em face da CF, perante 0 Supremo Tribunal Federal. desde que se trate de ato 

normativo federal ou estadual. Na0 assim, municipal." 93 

93 Sidney Sanches,  op. cit., p. 70. 



2.1 2. INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 

Ao contrário da inconstitucionalidade por ação, que decorre da 

produção de atos iegislativos ou administrativos contrários ao comando 

constitucional, a modalidade por omissão é possível quando o Poder 

competente para regulamentar os dispositivos constitucionais deixa de fazê-lo, 

impedindo, assim, sua eficácia plena. 

Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para 

tornar efetiva norma constitucional, caberá ao Supremo Tribunal Federal dar 

ciencia ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em 

se tratando de órgão administrativo, Para fazê-lo em trinta dias (Art. 102, § 2.0 da 

Constituição Federal). 

A Constitui@o não permite que o STF supra as lacunas deixadas 

pelo legislador ou pelo administrador. mesmo que a açao direta de 

constitucionalidade seja considerada procedente, o que representa, na verdade, 

a ineficácia do procedimento, diante da inexistência de sanção para o Poder 

regulamentador competente- 

lntroduzida em nosso ordenamento jurídico pela Carta Magna de 

1934. Denomina-se interventiva porque sua finalidade 6 a intervenção Federal 

em Estado. 



Na atual Constituição a representação interventiva encontra-se 

regulada pelo art. 34, VI1 e 36, 111: 

~ r t .  34. A União nao intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para: 

VI1 - assegurar a obmância dos seguintes principias cwistifticionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da adminisb-açao pública, direta e indireta. 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá; 

111 - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representaflo 

do procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII; 

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva tambem pode 

ser estadual, por proposta do Procurador-Geral do Estado (art. 36, IV), 

objetivando a intervenç80 em município. 

2.14. AÇAO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 

A açao declaratória de constitucionalidade foi instituída pela 

Emenda ~~nstitucional n.* 3. de 17 de março de 1993. que modificou a redaçao 

dos 102 e 103 da Lei Fundamental. atribuindo ao STF a competencia 

vinculanteM e, dessa forma. limita. a amplitude do controle incidental. 

o As decisões definitivas de merito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal UArt. 102, g 2 
nas declaratóriao de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 
ef&cia conUa todos e efeito vinailante. relativamente aos demais 6 ~ 6 0 s  do Poder Judiciario e 
ao Poder Executivo." 



contra-senso. Isso porque, as nomas emanadas do Poder Legislativo esta0 1 

impregnadas pela presunção de Constitucionalidade, sendo desnecessdria a I 

existência de uma ação própria para declarar essa característica. 

Palco de grandes discussões é a possibilidade de se conceder 

liminar em açáo direta de constitucionalidade. Entende alguns que, sendo 

omissa a Constituição Federal, nesse particular, seria impossível a concessao 

dessa medida antecipatoria da decisão final. 

O Supremo Tribunal Federal concedeu, pela primeira vez, liminar 

na ação direta de constitucionalidade no 4-6/DF, suspendendo todas as decisões 

judiciais deferitórias de pedidos de antecipação de tutela. sendo voto vencido o 

do Ministro Marco Aurélio. 

N ~ O  existe lei regulamentando o processo da Ação Direta de 

Constitucionalidade. A Jurispruddncia do STF criou alguns requisitos para o seu 

conhecimento como a demonstração de existencia de julgados divergentes 

sobre a norma em questão- 

O ~, t ,  125, § 2.O. da ConstituiÇã0 Federal atribuiu aos Tribunais de 

Justiça dos Estados a compet8ncia para a instituição de representaçao de 

inconstitucionajidade de leis ou atas normativos estaduais OU municipais em 

face da Constitui@o Estadual. Pelo sistema anterior a C~n~t i tuc iona l id~d~ dos 





Sem um sistema que garanta o controle da legalidade dos atos do 

Estado, não será possível o regime democrático e a garantia das liberdades 

públicas no Brasil. 

Como instrumentos constitucionais de tutela desse estado de  

liberdade a Constituiçao assegura 0 mandado de segurança, para proteger 

direito liquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", 

quando o responsável pela ilegalidade OU abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuiçdes do Poder Público (inc. 

D(IX do art.s0 da C.R.), além do mandado de injunção, sempre que a falta de 

norma regulamentadora torne invidvel O exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania 4 

cidadania (inc. W(II). Portanto, quando a caréncia de norma impossibilite a 

efetividade desses direitos. 

Para o controle da legalidade dos atos do Estado, usualmente, o 

Ministério público e o particular, tem utilizado a aÇ80 civil pública para sua tutela. 

Entretanto, é importante observar, que assim como se tem utilizado 

essa instrumento para a defesa do cidadao contra a cobrança ilegal de tributos, 

o próprio mandado de segurança se Presta a tal finalidade, desde que a questao 

que embaça a ordem de na0 cobrar, seja fundada em uma 

inconstitucionalidade. 

A posieo restou positivada na lei 8.625 de 12.2.93, que em seu 

art. 32, conferiu expressamente a legitimidade Para 0 mandado de segurança 

ao parquet, que estabeleceu: 



Alem de outras funçbes cometidas nas Constituiçdas Federal e 

Estadual, na lei Organi~a e demais leis, compete aos Promotores de 

Justiça, dentro de suas esferas de a ú i b u i i :  

I - impetrar habeas-corpus e mandado de segurança e requerer 

correiMo parcial, inclusive perante os Tribunais locais competentes. 

São as hipóteses de cobrança de taxas de ilumina@o pública ou 

renovação de alvarh, por exemplo, onde a constri@o ao pagamento contrasta 

com o conceito expresso na lei maior. 

Nesses casos, o controle incidental tem sido o mais utilizado para 

a defesa do Estado de Direito, pois a açã0 direita de in~onstitucionalidad~, 

embora mais eficaz, não tem a peculiaridade de pretender a abstençao da 

cobrança de forma célere. 

As formas incidentais de controle, normalmente utilizadas atraves 

da a@o civil pública (lei 7.347/85), tem sido de extrema efi&cia, embora, 0 

pedido de segurança seja ainda mais rdpido, pois ap6s as informaçdes, ter6 o 

magistrado que pmlatar sua decisao. 

2.1 7. CONSIDERAÇ~ES FINAIS 

Da análise dos pontos expostos neste trabalho, referentes ao 

sistema de controle de ~~fl~titucionalidade dos atas nomiativos vigentes no 

Brasil demonstrou-se que O mesmo possui características que O diferenciam 

dos demais sistemas adotados no mundo, Posto constituií-~e em um sistema 
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como nula, irrita, sem qualquer condição de permanecer produzindo efeitos no 

mundo do direito, surgindo a necessidade de extirpá-la da ordem jurídica, face a 

sua incompatibilidade, o que a tornaria uma náo lei, segundo KELSEN, jamais 

podendo subsistir diante da Magna Carta, pois estaria, em última anhlise, 
I 

1 

revogando-a. 

O texto legal (Lei 9.868199) rompe com essa tradição, trazendo 

para o bojo da ordem jurídica brasileira a figura denominada por alguns 

doutrinadores de "constitucionalização da inconstitucionalidade" ou, para outros, 

de "jnconstitucionalidade interrompida", uma vez que se permite ao STF 

reconhecer uma norma como i n C ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  mas podendo mesmo assim 

protrajr 0s seus normais efeitos para 0 futuro, por tempo indeterminado, fazendo 

com que haja a constitucionaliza@o tempordria do que 6 inconstitucional. OU 

seja, a nova lei permite que O STF, Por maioria qualificada, presentes razoes de 

"segurança jurídica" ou de "excepcional interesse social', reconhecendo 

flagrante inconstitucionalidade de um ato normativo OU de uma lei, e declarando- 

os inconstitucjonais, possa mantê-los vivos Com plena eficácia, ou ainda 

transferir a da declara@o Para depois do transito em julgado ou atb 

para qualquer outro momento, a pafiir do qual essa inc~nstitucionalidad~ 

começará a tornar-se efetiva, vale dizer, concreta e real. 

E, em que pese ainda permanecer a regra geral de que a lei ou ato 

normativo declarado incon~t i t~c i~~a l .  na via concentrada, continua tendo 

eficácia llex tuncl' e "erga omnes", com 0s conSectdri0~ lógicos da projeHo 

retroativa da decisão prolatadas. Parece-nos temerária essas alteraçóes, bem 

como contrhria a pr6pria lógica jurídica. 



Todavia, no Brasil convive-se quase que diariamente com bis g 

atas normativos criados com vícios da inconstitucionalidade, diferentemente dos 

modelos paradigmáticas em que a regra consiste no respeito aos ditames 

constitucionais. 

Percebe-se que o quantitativo de normas legais arguidas de 

inconstitucionais é sintomático, e revela que em nosso Pais, tanto o Executivo, 

quanto o Legislativo, parecem nao dar muita impottancia a compatibiliza@o 

desses atas normativos com os princípios regedores da Carta Política, pelas 

poucas conseqüências advindas a essas constantes inconstit~cionalidade~, 

acarretando apenas o descrédito AS instituiçdes por parte dos cidadaos. 

No Brasil, não parece conveniente adotarmos a contemporiza@o 

ou mitigaç8o dos efeitos de atos contrhrios aos ditames da Carta Magna, quer 

por uma ou outra razáo qualquer, pois constitucionalizar o inconstitucional, ou 

ainda tomá-lo temporariamente ~~n~ti tucional,  significa sucumbir aos interesses 

momentaneos ou passageiros de situaçdes criadas irresponsavelmente pelos 

nossos governantes, mormente OS de natureza econdmi~a, atendendo aos 

grandes monopt31io~, trazendo a incerteza e a insegurança jurídica, sem que 

assim estejamse a preservar OS interesses maiores do contribuinte e da pr6pria 

sociedade. 

Portanto, conclui-se que devem ocorrer alterações profundas e 

permanentes reflexbes pelos operadores jurídicos, evitando buscar-se regras 

incompativeis com o modo didátim jh existente há quase meio s6culo em nosso 

ordenamento jurídico de retirada de í'Wrmas que maculam O texto da Magna 

Cada, sem olvidar a marcante influencia que poderá vir a exercer o Poder 



Executivo autoritário em reverter, a seu favor, a possibilidade real de limitar ou 

de restringir os efeitos materiais e temporais de uma declaraflo de 

inconstitucionalidadê do STF, causando, com isso, graves conseqüências toda 

população. 
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3. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO 

COMPARADO 

Como já visto, no Brasil, coexistem o sistema difuso ou incidente e o 

sistema concentrado ou abstrato de controle jurisdicional da constitucionalidade 

das leis, ou seja, adotamos um modelo misto de controle. Este sistema também 

foi tradicionalmente adotado nos Estados Unidos, tratando-se de um controle in 

concreto de normas e atos jurídicos, funcionando paralelamente ao sistema 

concentrado de controle de constitucionalidade, inaugurado pela Constituição da 

Austria de 1920g6, como se verá em tópicos a seguir, nos quais tambem se. 

buscará estudar como se consolidou o sistema de controle em alguns países: 

3.1. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPANHOL 

A Constituição de 1978 dedica seu Título IX ao Tribunal 

Constitucional. Este titulo originou-se pela Lei Organica 211979, de 3 de 

outubro, do Tribunal Constitucional. 

O modelo que os constituintes espanhóis adotaram no Titulo IX, e 

que, com propriedade se consolidaria com a Lei Organica do Tribunal, seria o 

modelo germano-federal, com algumas variaçbes, sendo que algumas delas de 

inspiração italiana e de indubitável importância. 

96 Pinto Ferreira, Comentarios à Constituiçao Brasileira, v. 4., p. 260. 



O primeiro dos preceitos deste Titulo, o artigo 159, discorre sobre o 

perfil orggnico do Tribunal. Discorre-se acerca de um preceito que, numa órbita 

comparada, se situa na metade do caminho entre aqueles preceitos 

excessivamente casuistas, em algum momento regulamentistas, como seria o 

caso dos correspondentes da Constituição austríaca e aqueles que apenas se 

limitam a trazer um mero desenho do órgão, sendo o legislador ordinário o 

encarregado de perfila-lo, como acontece com os preceitos equivalentes da Lei 

Fundamental de Bonn. 

O Tribunal Constitucional espanhol se compõe de doze membros, 

considerado pela maior parte da doutrina, como mensurado e prudente, porém, 

sob o ponto de vista de Kelsen, muito elevado. 

Não obstante, o número total de juizes constitucionais oferece um 

aspecto polêmico: se trata de Um número par, questao advertida em debate 

constituinte, no qual alguns senadores defenderam a conveniência de um 

número impar, que poderia ser de quinze, a fim de se dificultar o empate de 

votos, sendo que, de outra forma, não teria outra saída, a não ser o voto do 

Presidente do Tribunal. 

As múltiplas variações a que responde a expressão de 

voluntariedade de um órgao colegial, não podem ser pontualmente previstas em 

sede normativa, sendo evidente que O número par de magistrados aumenta de 

modo considerável o perigo de empate no momento de adotar uma decisao por 

parte do órgão em questão. 



No caso de haver empate, a Lei Orgânica do Tribunal recorre ao 

voto de qualidade do Presidente, circunstância não só anôrnala, sendo que, 

pode complicar e politizar em excesso a eleição do Presidente do Tribunal. 

O tema apresenta'uma visão jurídica maior, ao conectar-se com a 

posição jurídica de igualdade dos magistrados, circunstancia que tem 

preocupado a doutrina italiana. 

Dada a impossibilidade de alterar o número de magistrados, com 

exceção de uma reforma constitucional, entende-se que a conveniencia de um 

sistema que atribuiria um conteúdo jurídico concreto a paridade de votos, em 

vez de depender do fato da voluntariedade presidencial. Esta é, por exemplo, a . 
formula alemã, cuja virtude está em que, no suposto empate de votos, não cabe 

constatar uma infração da Constituição. Opta-se, pois, por uma presunção de 

constitucionalidade da norma recorrida, salvo que uma maioria de juizes 

constante formalmente que a norma fundamental foi consultada. 

0 teor do artigo 159 mostra "lex legum" a proposta dos 

magistrados intervirem nos demais órgãos constitucionais, isto e, o Governo, as 

Câmaras e o Conselho Geral do Poder Judiciário. Em princípio, esta 

circunstância, abstratamente considerada, haveria que ser julgada de forma 

positiva, pois, com ela se acentua o significado integrador do Tribunal. 

AS relaçóes entre os distintos poderes se canalizam em um regime 

parlamentar através dos partidos. podendo vislumbrar-se a possibilidade, em 

verdade, preocupante, de que Um mesmo partido, com uma significativa maioria 

em ambas Câmaras e que, por ele mesmo, pela forma de Governo, podem legar 

e controlar completamente OS magistrados constitucionais, colocando em grave 



perigo essa função de equilíbrio constitucional que, de alguma maneira, há de 

desempenhar o supremo intérprete da Constituição. 

Tendo em vista tais considerações, comumente constatadas pela 

doutrina, que tem advertido acerca do perigo de politização partidária e 

politização, deve entender-se como a total ausência de valoração política das 

questões que se submetem ao Tribunal, como a possível metamorfose da 

natureza de suas resoluções, que de declarações de conhecimento jurídico, 

passariam a configurar-se como expressões de vontade política. 

Na Europa, os órgaos da Justiça Constitucional se apresentam 

como órgãos de caráter técnico, em boa medida, de designação política, ou 

melhor, por instâncias políticas; em algum caso, como o germano-federal, essas 

instâncias monopolizam o processo de desdobramento dos componentes destes 

órgãos. Tal circunstância não tem propiciado uma politizaçao partidária dos 

Tribunais Constitucionais. 

Parece indubitável que o Tribunal Constitucional interpreta um 

Direito, como é o constitucional, de claro conteúdo político. Em muitas ocasiões, 

as demandas pleiteadas ante o mesmo S ~ O  a formulação em tkrminos de "litis" 

jurídim de questões eu conflitos políticos, tendo como consequçincia que suas 

decisões, são orientadas e fundamentadas em parâmetros e valores jurídicos, 

tendo uma significação e efeitos não so sobre O exercício das atividades 

políticas do Estado, mas tambkm referente as diferentes posições adotadas 

pelos partidos políticos. 

Por outro lado, parece compreensível que os órgãos políticos, e a 

mesma classe política desejem ouvir outra VOZ no momento da eleição dos 



magistrados, possibilitando, ao mesmo tempo, que as pessoas propostas, alem 

de uma elevada bagagem de conhecimentos t6cnico-jurídicos, possuam uma 

certa sensibilidade política. 

 ao se pode ignorar que o C6digo constitucional Espanhol tem 

delineado um órgão relativamente homogêneo, no qual não seria possível 

intervir na eleição de seus membros órgaos alheios aos do Estado (tanto 

regionais ou autônomos, como corporações sociais etc.), ou nao exigir-se 

indiscriminadamente uma especialização tecnico-jurldica. Este rasgo da 

homogeneidade do Tribunal, que o Separa radicalmente do Tribunal de 

Garantias da Segunda República, parece um fato muito positivo. 

A Constituição, como na Lei Organica do Tribunal Constitucional, 

prevêem um conjunto de freios a obst6culos que se opõem ao perigo de 

vinculação partidista dos magistrados constitucionais. Esses mecanismos legais, 

no número de seis, se orientam da seguinte forma: 

a) A exigência de maiorias qualificadas para as propostas 

provenientes do Congresso, do Senado e, desde a entrada em 

vigor da Lei Orgânica de 6:1985, do Conselho Geral do Poder 

Judicial. 

b) O período de nove anos de desempenho do cargo de 

magistrado constitucional. 

c) A renovação parcial do Tribunal. 

d) A irreelegibilidade imediata dos membros do Tribunal. 



e) A exigência constitucional de uma certa qualificação técnico- 

jurídica para poder ser proposto magistrado. 

9 A concretização de um estatuto jurídico para os magistrados 

constitucionais Similar ao dos membros do Poder Judicial, com 

um peso específico próprio o regime de incompatibilidades. 

O Tribunal Constitucional atua em Plenário ou em Sala (artigo 6.1 

da LOTC). Por sua vez, para o despacho ordinário, as Alas e o Plenário 

constituem Seções (artigo 8 O  da LOTC). O Plenário, as Salas e as Seções são, 

pois, os órgãos atraves dos quais se define o funcionamento do ~ribunal.'? 

O Direito Constitucional Comparado demonstra que há uma ' 

limitação quanto aos entes legitimados para propor o controle abstrato. 

A Constituição da Espanha, art. 162, confere legitimação ativa para 

propor a ação direta de inconstitucionalidade (recurso de inconstitucionalidad) 

ao Presidente do Governo, ao Defensor do Povo, a Cinquenta Deputados ou 

Cinquenta Senadores. Uma legitimação ativa especial 6 reconhecida aos órgãos 

mlegiados executivos e iis Assembléias Autônomas, quando a questão 

constitucional disser respeito a autonomia das mesmas (art. 162, § 1°, a). 

A este respeito, a Constituição espanhola seguiu o modelo alemão, 

mas, no que se refere à proteção das maiorias, foi mais liberal, conferindo 

legitimidade para intentar a a@0 a cinquenta Deputados ou cinquenta 

Senadores, enquanto a Lei Fundamental de Bonn só considera habilitados um 

terço dos membros do Parlamento Federal. 

97 Francisco Fernandes Segado. E/ Sistema COn~titlIciOna/ EspaAol, p. 1054 e segs. (traduç&o 
livre do autor). 



3.2. CONTROLE CONSTITUCIONAL FRANCÊS 

A modalidade de controle político surgiu na França, sendo 

considerado o pais que apresenta o mais típico e os mais numerosos exemplos 

de um controle político, não judiciário, de constitucionalidade, baseado em 

razões históricas e ideológicas que, ainda hoje, embora com atenuações, esta0 

presentes na Constituição de 1958. 

Na França, houve dificuldades em adotar-se a mesma forma de 

controle adotado pelos Estados Unidos e Brasil (controle misto), dentre outros. 

Por um lado, a idéia de que as libera@= das Camaras nao poderiam ser' 

discutidas sem que fosse simultaneamente, abalada a soberania nacional e, por 

outro ' lado, a idéia que se oporia à organização do controle. Este 

posicionamento foi explicado por Eduardo Garcia de Enterria como uma possível 

prevalência do "princípio mon8rquico", como fonte formal, exclusiva e 

participante, da Constituiçí90, o que implica reduzi-la a um simples Código formal 

de articulaçBes dos poderes do ~stado. '~ 

O fato é que a ordem jurídica aplicável materialmente pelos 

tribunais não tinha outra ligação Com a Constituição, a não ser o de proceder 

das fontes do Direito que esta definia, porem, esta procedência se reduzia aos 

aspectos formais, organizat6rios1 sem expressar-se no sentido de uma rela@o 

A p ~ d  Zeno Veloso, Controle Jurisdicional de Constitucionalidade, p. 73. 





devem ser submetidos ao Conselho Constitucional, para que este se 

pronuncie sobre sua conformidade com a Constituição. 

Para os mesmos fins, as leis podem ser submetidas ao Conselho 

Constitucional, antes de sua promulgaMo, pelo Presidente da 

República, pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da AssemblBia 

Nacional, pelo Presidente do Senado, ou por sessenta Deputados ou 

sessenta Senadores. 

Nos casos previstos nas duas alíneas anteriores, o Conselho 

Constitucional deve decidir no prazo de um mes. Porem, este prazo, a 

requerimento do Governo, se houver urgencia, pode ser reduzido a oito 

dias. 

O envio dos diplomas ao Conselho Constitucional suspende o prazo de 

promulgação. 

O artigo 62 dispbe: 

Uma disposição declarada inconstitucional não pode ser promulgada, 

nem aplicada. 

As decisões do Conselho Constitucional nao a o  suscetíveis de 
recurso algum, sendo obrigatdrias para os Poderes Públicos e para 

todas as autoridades administrativas e jurisdi~ionais.'~' 

O Conseil constitutionnel compõe-se de nove membros, com o 

mandato de nove anos, proibida a recondução. O Conselho 6 renovado, na sua 

terça parte, a cada três anos. Três de seus membros sao nomeados pelo 

Presidente da República, três pelo Presidente da Assembléia Nacional, e três 

pelo Presidente do Senado. Além destes nove membros, fazem parte do 

Conselho Constitucional. por direito próprio. e vitaliciamente, os antigos 

Presidentes da República. 0 Presidente do Conselho é nomeado pelo 

Presidente da República, e tem o voto de qualidade, em caso de empate. 

Fundamenta-se essa modalidade de controle, de'um lado, na 

concepção rígida da separaçgo de poderes, que, na sua formulaçao original, era 

'O' Zeno Veloso, op. cit., p. 75. 



considerada inconcili8vel com qualquer interferência dos juizes na esfera de 

atuação dos poderes políticos, particularmente no legislativo, visto como direta 

manifestaçao da soberania popular, o que levou a França, na primeira aplicação 

prática do princípio, a descartar toda e qualquer possibilidade de o juiz intervir 

na atividade do poder legislativo; de outro, na crença e fé francesas na 

onipotência e predominância do Parlamento, órgão de expressão da vontade 

geral, que náo poderia errar; e, finalmente, na desconfiança que, naquele 

momento da história francesa, se tinha em relação aos juizes. Outras raz6es de 

ordem prática também influíram na rejeição do controle jurisdicional de 

constitucionalidade sobre os atos do ~xecut ivo. '~~ 

. 
Em suma, a Constituição francesa de 1958 instituiu um verdadeiro 

controle de constitucionalidade, embora de caráter preventivo. Porém, a doutrina 

francesa jCi tem mencionado a conveniencia de ser instituído um controle de 

constitucionalidade incidental sucessivo. Desde sua criação, o Conseil 

constitutionnel tem desempenhado um papel de crescente importância, 

assumindo uma postura de um autêntico tribunal constit~cional.'~~ 

O modelo francês expandiu-se por toda a Europa continental, 

países da Asia e da Africa, predominando por longo tempo. Cappeletti cita o 

controle puramente político desenvolvido no México, exercido pelo Supremo 

Poder Conservador, criado nas "Sete Leis Constitucionais de 20 de dezembro 

de 1836", sob a inspiração do Senado Conservador da Constituição Francesa 

&le 1799; e o previsto na Constitui@o Itahana, que permite ao Presidente da 

República, antes de promulgar uma lei aprovada pelo ~arlamentò, suspender a 

- 

'O2 Maun, Cappeletti, I/ Conimílo Giudiziario di Costituziona/ità delle Leggí nel Dirifto Comparato, 
5 e ss. '" Zeno Veloso, op. cit., p. 75 e segs. 



promulga@o e solicitar B Cãmara, por intermbdio de mensagem motivada, nova 

deliberação.'" 

3.3. CONTROLE CONSTITUCIONAL PORTUGU~S 

Na doutrina portuguesa, no que diz respeito à legitimidade 

processual ativa para requerer a fiscalização da constitucionalidade, distingue- 

se entre órgãos gerais de iniciativa e órgãos especiais. 

Os órgaos gerais de iniciativa agem em nome do interesse público, ' 

defendendo a supremacia da Constituição, a fim de erradicar da ordem juridica 

quaisquer normas que, sob qualquer fundamento, infrinjam a Lei Maior. Estes 

órgãos são representados pelo o Presidente da República, os Ministros da 

República, o Presidente da Assembléia da República, o Primeiro-Ministro, o 

Provedor da Justiça, o Procurador-Geral da República, um decimo dos 

Deputados a Assembléia da República (Constituição de Portugal, arts. 278, nos 

1 e 2, e 281, no 2, ais. A a 9. 

OS órgãos especiais de iniciativa somente podem requerer a 

declaração de incanstitucionalidade de normas que integrem determinados 

diplomas, ou desde que aleguem determinados fundamentos para o pedido. 

Assim, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou um quinto dos 

Deputados à Assembléia da República podem requerer . ao Tribunal 

- 
'O4 Mauro Cappeletti, I1 Controllo Giudiziano di Cosütuzionalitd delle Leggi nel ~irftto 
Comparato, p. 5 e 9. 



Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer 

norma constante de decreto que tenha sido enviado ao Presidente da República 

para promulgação como lei orgânica (art. 278, no 5). Do mesmo modo, os 

Ministros da República, as Assembléias Legislativas regionais, os presidentes 

dos governos regionais, ou um décimo dos Deputados à respectiva Assembléia 

Legislativa Regional, quando o pedido de declaração de inconstitucionalidade se 

basear em violação de direitos das regi6es autonomas (art. 281, no 2, al. G). 

Em ambos os casos, s6 tem legitimidade para requerer o controle 

abstrato de normas, entidades e órgãos públicos, expressamente referidos, 

representando isto que a Constituição de Portugal não consagrou uma ação 

popular direta de inconstitucionalidade, embora se encontre aberta aos 

particulares a possibilidade de, através do seu direito geral de petição, 

suscitarem a iniciativa de uma dessas entidades legitimadas, sendo que boa 

parte dos pedidos de controle abstrato de constitucionalidade tem, efetivamente, 

essa origem.'05 

A respeito dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 

empregados pelo legislador portugu8s. se manifesta Clèmerson Merlin Clève: 

Em Portugal, o princípio da proporcionalidade ou da proibição de 

excesso encontra-se normativamente plasmado na Constituição (arts. 

18.2, 19.4, 265 e 266). Tratando-se de um princípio que deriva do 

~çtado de Direito, encontra-se, ainda que de modo implícito, nos 

Textos Constitu~ionais.'~~ 

'O5 Comentários de José Manuel M. Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional em 
Portugal, apud Zeno Veloso, OP. cit., P. 81. 
Io6 Clèmerçon Merlin Clève, A Fiscalizaçiio Abstrata de Constitucionalidade no Direito 
Brasileiro, p. 47. 



Observa o autor que, no Brasil, a exigencia dos princípios de 

razoabilidade e de proporcionalidade nos atos do Poder Público pode derivar do 

principio de igualdade, podendo, igualmente, derivar do principio do devido 

processo legal (ar-. 5O, LIV).''~ . 

3.4. CONTROLE CONSTITUCIONAL ALEMÃO 

A Alemanha disp6e de uma engenhosa t6cnica desenvolvida pela 

Corte Constitucional, expressa na sua respectiva Lei Orgánica, de acordo com a 
I 

reforma do ano de 1979, consistente na declaração de inconstitucionalidade 

sem a pronúncia da nulidade (Unvereinbarkitser Klarung), pela qual esse 

~ribunal, uma vez reconhecendo a incompatibilidade do ato legislativo em face 

da Constituição de 1949, permite em algumas circunstâncias a continuidade da 

ação dos seus efeitos ou, ao menos, mantém higidos aqueles até então 

produzidos, com objetivo de evitar agressão ainda maior às normas e princípios 

supralegais. 

A Lei Fundamental de Bonn, de 1949, adotou, em larga medida a 

concepção "austríaca-Kelseniana", mais precisamente no tocante ao controle do 

tipo concentrado. 

A primitiva lei orgânica editada com base no art. 92 (2) desse 
* 

estatuto supremo, amparada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Federal que prevaleceu nos primeiros vinte anos de seu funcionamento, aplicou 

'O7 Ibid., mesma p. 



a originária prática norte-americana de retroação ex tunc quanto aos efeitos da 

decisão proclamatória da inconstitucionalidade de ato normativo. A inovação 

ocorreu no inicio da década de 70, quando se firmou a distinção, de um lado, 

uma inconstitucionalidade simples ou não qualificada, denominada de 

incompatibilidade (Unvereinbarkeit) com a constituição, e por outro, a 

inconstitucionalidade com nulidade, ou acrescida da nota da nulificação. 

Sobre a evolução na jurisprudência do Tribunal Constitucional 

alemão, observa Gilmar Ferreira Mendes, que: 

Ao lado da declaraçao de nulidade prevista no 9 78 da Lei Organica da 

Corte Constitucional Federal, desenvolveu o Tribunal outra variante de 

decisao, a declaração de incompatibilidade ou declaração de 

inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade. Desde 1970 prevg 

o 9 31, (s), 2' e 3' períodos, da Lei Organica da Corte Constitucional 

Federal, que o Tribunal poderá declarar a constitucionalidade, a 

nulidade ou a inconstitucionalidade (sem a pronúncia de nulidade) de 

uma lei (...).Enquanto em 1969170 ainda nao se podia falar em um tipo 

autbnomo de decisao, pode-se afirmar que, a partir de 1969, passou a 

Corte Constitucional Federal a abster-se, com frequência, de 

pronunciar a nulidade de uma lei.''* 

A Verfassungskonforme Auslegung, significa que nenhuma lei ser8 

declarada inconstitucional quando comportar uma interpretação "em harmonia 

com a Constituição" e, ao ser assim interpretada, conservar seu sentido ou 

significado. 

Uma norma pode admitir várias interpretações. Algumas podem 

conduzir ao reconhecimento de inconstitucionalidade, enquanto outras, podem 

ser interpretadas como compatíveis com a Constituição. 

'O8 Gilmar Ferreira Mendes, Artigo: A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronúncia 
de Nulidade da Lei na Jurisprudencia da Corte Alema, pp. 64/65. 



O intkrprete, adotando o mbtodo proposto, inclina-se por esta 

última saída ou via de solução. A norma interpretada "conforme a Constituição", 

será, portanto, considerada constitucional. Evita-se, assim, a anulação da lei em 

razão de normas dúbias nela contidas, desde que haja a possibilidade de 

compatibilizá-Ias com a Constituição. 

A aplicação desse método parte da presunção de que toda lei B 

constitucional, adotando-se ao mesmo tempo o principio de que, em caso de 

dúvida, a lei será interpretada "conforme a Constituição". Deriva daí a 

consideração de que não se deve interpretar isoladamente uma norma 

constitucional, uma vez que do conteúdo geral da Constituipio procedem 
a 

princípios elementares da ordem constitucional, bem como decisões 

fundamentais do Constituinte, que não podem ficar ignorados, devendo leva-los 

na devida conta por ensejo da operação inteVIretativa, de modo a fazer a regra 

que se vai interpretar adequada a esses princípios ou decisaes. Assim, o 

intérprete não perderá de vista o fato de que a Constituição representa um todo 

ou uma unidade e, mais do que isso, um sistema de valor. 

Porém, espera-se do interprete que, com a adoção desse método, 

não chegue a "falsear ou perder de vista num ponto essencial o fim contemplado 

,i 109 pelo legislador . 

Essa forma de interpretação contém um principio conservador da 

norma, uma determinação de faze-!a sempre subsistente, de não eliminá-la com 

facilidade do âmago da ordem jurídica, explorando ao máximo e na mais ampla 

latitude todas as possibilidades de sua manutenção. Busca-se desse modo 

'O9 Reinhold Zippelius, in Verfassungskonfome Auslegung Von Gesetzen apud Paulo Bonavides. 
Curso de Direito Constitucional - Métodos de Interpretação da Nova Hermenêutica, p. 475. 



preservar a autoridade do comando normativo, fazendo o método ser expressão 

do "favor legis" ou do "favor actus", ou seja, um instrumento de segurança 

jurídica contra as declarações precipitadas de invalidade da norma.lq0 

Entende-se que, da parte do legislador há uma constante vontade 

de respeitar a Constituição, assim como a disposição de não infringi-la. A 

declaração de nulidade da lei é o ultimo recurso de que lança mão o juiz 

quando, persuadido da absoluta inconstitucionalidade da norma, já não encontra 

saída senão reconhecê-la incompatível com a ordem jurídica. Porém, antes de 

chegar a este ponto, faz-se mister que se tenham empregados todos os 

métodos usuais e clássicos de interpretação e que os mais importantes dentre . 
eles levem a conclusão irrecusável e evidente da inconstitucionalidade da 

norma. 

De acordo com Paulo Bonavides, a interpretação conforme a 

Constituição tem um aspecto negativo e outro positivo: 

Com efeito, visto pela dimensao contrária, é de temer-se venha o 

método a engendrar artifícios ou subterfúgios que possam fazer 

prevalecer incólumes no ordenamento constitucional normas 

inwnstitucionais, afrouxando assim as cautelas e a vigilancia do 

legislador contra a emissao de semelhantes normas. Convém, todavia, 

que o intérprete nao se afaste daquele princípio estabelecido pelo 

Tribunal Constitucional da Austria de que 'a uma lei, em caso de 

dúvida, nunca se lhe dê uma interpretação que possa fazê-la parecer 

inconstitucional". Corre-se na0 raro com o emprego desse mktodo o 

risco de transformar a interpretação da lei conforme a Constituição 

numa interpretação da Constituição conforme a lei ("eine 

gesetzeskonforme Auslegung der Verfassung"), distorçAo que se deve 

conjurar. 

"O Paulo Bonavides. Op. cit., p. 475. 



Tocante ao lado positivo do metodo, 6 de ressaltar de que ele parece 

inculcar quanto à preservação do principio da separação dos podres. 

Faz com que julzes e tribunais percebam que sua missão nao 8 

desautorar o legidativo ou nele imiscuir-se por via de sentenças e 

acbrdaos, mas tao-somente controlá-lo, controle aparentemente mais 

fácil de exercitar-se quando, relutante diante da tarefa de declarar a 

nulidade de leis ou atos normativos, os õrgaos judiciais se inclinam de 

preferência para a obra de aproveitamento mdximo dos conteúdos 

normativos, ao reconhecer-lhes sempre que posslvel a respectiva 

vaiidade.' ' 

Adverte o autor que a prática da elasticidade, como proposta, de 

contemporizar com a dubiedade das normas e fazê-las tanto quanto possível 

constitucionais pode, em casos extremos, desfigurar o exercício do controle pelo 

órgão judicial. Isto vem acontecendo na Alemanha, onde, a pretexto de 

respeitar-se a lei como ato legítimo de um poder cujo exercício tem suas origens 

de controle na opinião pública e no debate democrático, como é o legislativo, 

acaba o juiz ou o intérprete, valendo-se daquele método, por impor com a 

operação interpretativa conteúdos normativos que alteram o caráter da lei. 

Nesse caso, a vontade do juiz se substituiu à vontade do legislad~r."~ 

O Tribunal Constitucional de Karlsruhe, sabendo desse risco, 

registra em seus extratos jurisprudenciais que o juiz, em presença de uma lei 

cujo texto e sentido seja claro e inequívoco não deve nunca dar-lhe sentido 

oposto, mediante o emprego do método de interpretago conforme a 

Constituição, não devendo esse método servir para alterar conteúdos 

normativos, sendo esta tarefa reservada ao legislador e não do tribunal 

"' Paulo Bonavides, op. cit., pp. 475-476. 
' I 2  Ibid., p. 476. 



constitucional. Entende esse Tribunal que o legislador se acha vinculado à 

ordem constitucional e o executivo e o judiciário à lei e ao direito.l13 

O método de interpretação conforme a Constituição se distingue da 

interpretação usual num ponto básico: o sentido da lei é extraído da própria lei, 

por isso se recorre ao "Verfassungskonforme Auslegung" somente após o 

emprego normal dos métodos clássicos. 

Conclui Paulo Bonavides, que: 

Em suma, o m6todo 6 relevante para o controle da constitucionalidade 

das leis e seu emprego dentro de razoaveis limites representa, em face 

dos demais instrumentos interpretativos, uma das mais seguras 

alternativas de que pode dispor o aparelho judicial para evitar a '\ 

declaraçao de nulidade das leis. Por via de semelhante princípio, 

adotado sem excesso, o ato interpretativo não desprestigia a função 

legislativa nem tampOUC0 enfraquece a magistratura dos poderes de 

conhecer e interpretar a lei pelo angulo de sua ~nstitucionalidade.~'~ 

3.5. O CONTROLE CONCENTRADO AUSTR~ACO 

Ensina Anna Cândida da Cunha Ferraz que o modelo austríaco, 

criado na Constitui@o da Austria de 1920 teve como inspiração a doutrina de 

Kelsen sendo, posteriormente adotado na Constituiçáo da T~hecoslováquia de 

1921 , teve pouca duração. Após 1945 reapareceu em várias constituiçóes 

européias (Itália, 1947; Alemanha Ocidental, 1949; Espanha, 1978, etc).'I5 

113 Paulo Bonavides, op. cit., pp. 476-477. 
114 Paulo Bonavides, op. cit., p. 480. 
'I5 Anna Candida da Cunha Ferraz, Apontamentos sobre o controle de C ~ n ~ t i t u c i o n a l j d ~ d ~ ,  
p. 30. 



Ainda conforme a autora, nesse modelo, a questão sobre a 

conformidade das leis a Constituição e, primeiramente, uma questão de "lógica 

política", que somente pode ser decidida por uma Corte Especial - um Tribunal 

Constitucional, com competência especializada e concentrada no domínio da 

inconstitucionalidade, e composição adequada a essa função. A fiscalização da 

constitucionalidade ocorre na forma abstrata, ou seja, independe de um conflito 

em caso concreto, e se realiza por via de ação própria, direta, ou por intermédio 

de um "recurso de constitucionalidade"; este determina, num caso concreto, o 

envio da questão de constitucionalidade para a Corte Constitucional. 

Em geral, a decisão do Tribunal Constitucional proferida em . 
fiscalização abstrata tem efeitos erga omnes, extinguindo a lei e alcançando a 

todos eventualmente abrangidos por suas disposifles. A legitimação para 

propor' a questão de inconstitucionalidade perante a Corte Constitucional é 

outorgada particularmente a órgãos e autoridades públicas, sendo que o rol dos 

legitimados vem se ampliando nas duas últimas décadas.'I6 

O sistema austríaco tem o ato inconstitucional como válido e eficaz 

até o dia em que é publicada a decisão da Corte Constitucional que decreta a 

inconstjtucionalidade. Esta pronúncia tem natureza constitutiva e seus efeitos 

operam ex nunc, ou seja, apenas para o futuro. Por esse motivo, os atas 

práticos com vistas na norma posteriormente julgada inconstitucional sao 

válidos. 

'I6 Anna Candida da Cunha Ferraz, op. cit., p. 30. 



3.6. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NORTE- 

AMERICANO 

A idéia de atribuir às Cortes de Justiça a guarda da Constituição 

encontra sua primeira manifestação histórica na pratica constitucional dos 

Estados Unidos da  América. Foi criada pela jurisprudência da Corte Suprema, 

na ausência de preceito expresso na Constituição, tendo sido enunciada, em 

caráter definitivo, no  famoso caso Marbury versus Madison, onde o verdadeiro 

arquiteto do direito constitucional americano - o juiz Marshall - a expas 

claramente. 

Dizia ele: 

Se o ato legislativo, inconciliável com a Constituição, 6 nulo, ligará ele, 

nao obstante a sua invalidade, os tribunais, obrigando-os a 

executarem-no? Ou, por outras palavras, dado que nao seja lei, 

subsistirá como preceito 0perativ0, tal qual se o fosse? Seria subverter 

de fato o que em teoria se estabeleceu; e o absurdo 6 tal, logo à 

primeira vista, que poderlamos abster-nos de insistir. 

Examinemo-lo, todavia, mais a fito. Consiste especificamente a alçada 

e a missa0 do Poder Judiciário em declarar a lei. Mas os que lhe 

adaptam as prescriçbes aos casos particulares, hão de, forçosamente, 

explanbla e interpretá-la. Se duas leis se contrariam, aos tribunais 

incumbe definir-lhes o alcance respectivo. Estando uma lei em 

antagonismo com a Constituição, e aplicando-se a esp&cie a 

Constituição e a lei, de modo que o tribunal tenha de resolver a lide em 

conformidade com a lei, desatendendo à ConstituiçCLo, ou de acordo 

com a Constituição, rejeitando a lei, inevitável será eleger, dentre os 

dois preceitos opostos, o que dominará o assunto. Isto B da essência 

do dever judicial. 

Se, pois, os tribunais nao devem perder de vista a Constituiçao, e se a 

Constitu@o é superior a qualquer ato ordinário do Poder Legislativo, a 



Constituição e não a lei ordinária, há de reger o caso, a que ambas 

dizem respeito. Destarte, os que impugnaram o princípio de que a 
Constituição se deve considerar, em juizo, como lei predominante, h80 

de ser reduzidos à necessidade de sustentar que os tribunais devem 

cerrar os olhos à Constituição, e enxergar a lei só. Tal doutrina aluiria 

os fundamentos de todas as Constituiç6es escritas. E equivaleria a 
estabelecer que um ato, de todo em todo inválido segundo os 

princípios e a teoria do nosso Governo, e, contudo, inteiramente 

obrigatório na realidade. Equivaleria a estabelecer que, se a legislatura 

praticar o ato que lhe está explicitamente vedado, o ato, nao obstante, 

a proibição expressa, será praticamente eficaz.'" 

Com esta doutrina, as circunstâncias especiais do caso levaram o 

Poder Executivo a acatar o julgamento, ficando, por isso mesmo, definitivamente 

firmada a orientação, embora, por tres vezes esta doutrina correu o risco de 

perder a sua eficácia. Algumas criticas giravam em torno do fato de Manhall ' 

interveio na decisão de um caso em que tinha interesse pessoal direto. 

A maior crítica feita consistia em considerá-la uma "usurpa@o de 

poder" pela Corte Suprema, uma vez que em nenhuma cláusula da Constituição 

se encontra expressamente outorgada ao Poder Judiciário a faculdade de 

declarar a insubsistência dos atos do Congresso. 

Ao contrjirio, não havendo no sistema de freios e contrapesos 

nenh,um órgão superior aos demais, essa faculdade "usurpada pela Corte 

Suprema" atribuiu-lhe um papel preponderante, colocando o Poder Judiciário em 

situa@o de supremacia e deixando suas decisóes, em matéria de tão vital 

importância, inteiramente livres de qualquer controle ou restrição por parte dos 

demais poderes. 

Homero Pires, vol. IV, págs. 129 e 130 (Trad. de Rui Barbosa), apud C. A. Lucio Bittencourt, 
O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, pp. 13-14. 



A Constituição americana não enuncia o princípio em nenhum de 

seus preceitos, prescrevendo que "o Poder Judicial se estendera a todos os 

casos ... que surgirem sob esta Constituição" e que "a Constituição, e as leis dos 

Estados Unidos feitas em obediência a ela ... constituirão a suprema lei do 

p a í ~ " . " ~  Muitos juristas acreditam que a inferencia é manifesta e que, pelas 

palavras da Constituição, 6 irrecusável a competência do Judiciário para 

apreciar a conformidade dos atos do Congresso com a suprema lei do pais; 

enquanto outros entendem que essa decorrência na0 é tão clara quanto se 

afirma e permite que sobre ela se mantenham dúvidas. 

Nos Estados Unidos, é famosa esta controvérsia sobre as 

prescriçdes "diretórias" e "mandatórias" da Constituição. Na jurisprudência 

americana, há casos em que os tribunais têm feito tal discriminação. Tem-se 

entendido que os dispositivos relativos à estrutura dos projetos de lei ou às 

fórmulas que devem ser observadas na sua aprovação, geralmente são 

"diretórias", enquanto as que fixam ou determinam o numero de votos 

necessários a essa aprovação e os efeitos de um projeto aprovado a o  

usualmente "mandatórias". A violação das primeiras, portanto, não implicaria a 

inconstitucionalidade da lei. A das segundas, sim. A jurisprudencia americana foi 

seveiamente criticada por Thomas Cooley, que não aceitou tal di~tinção."~ 

Cooley considerava inconcebível que o povo pudesse fixar, nos 

textos constitucionais, regras que julgasse irrelevantes. 

A respeito, assevera Francisco Campos que a tentativa de 

distinguir entre cl~usulas imperativas e meramente diretbrias, ou entre normas 

'I8 Constituiçao dos Estados Unidos da America, art. I I I ,  seçao 2. 
119 Ci&merçon Merlin CIBve, op. cit., p. 39. 



constitucionais em sentido formal e material, não se compatibiliza com o regime 

de Constituição escrita ou rígida: 

Alguns autores americanos, discutindo a matéria das disposiç6es de 
carater regimental incluldas na Constituiçao e a questao de saber se 

sao imperativas, como A, em regra, o caso das cláusulas 

constitucionais, estabelecem entre tais disposiç8es fundadas no critdrio 
de serem ou n8o essenciais, distinguindo-as em diret6rias e 

mandatdrias ou imperativas, conforme a importância que pareçam 

ter.120 

Observa o autor que, no regime de constituição rígida ou escrita, 

não cabe a distinção entre leis constitucionais em sentido material e formal; em 

tal regime, são indistintamente constitucionais todas as cláusulas constantes da 

Constituição, seja qual for o conteúdo. 

Mais tarde, porem, manifestou-se nítida tendência no sentido de 

permitir o uso da ação declaratória para o reconhecimento da 

inconstitucionalidade, acentuando-se esse fato a partir de 1934, que incluiu na 

jurisdi@o das Cortes federais inferiores aquelas açdes. A primitiva orientaçao foi 

alterada, passando a vigorar critério mais liberal. 

'*O Francisco L ~ i z  da Silva Campos, Direito Constitucional, p. 392. 



4. O STF NA co~s~i~uiçÃo FEDERAL DE 1988 

Há uma falta de entendimento dentro do Estado brasileiro provocado 

pelos limites da lei. Toda comunidade humana, dentro do binômio espaço- 

tempo, reclama normas jurídicas para sobreviver. A propósito do tema, Franco 

Montoro escreveu: 

(...) nao se pode conceber uma sociedade humana em que nao haja 

ordem juridica, mesmo em se tratando de um estado rudimentar. Isto 

se exprime em latim pelo adágio conhecido Ubi societates, ibi jus 

(Onde há sociedade, há direito).12' 

O Estado é uma organização juspolítica que se estabelece a partir da ' 

promulgação ou outorga do documento solene denominado Constituição. O 

~ocábulo denuncia, de logo, seu alcance, emtamente por declinar a idéia de 

organização, origem, formação. A Constituição, pois, 6 "o fundamento de 

19 122 validade de toda ordem jurídica . Observando o ângulo político do Estado, o 

mesmo Georges Burdeau assentou: "A Constituição é fundamental de 

legitimidade dos g ~ ~ e r n ~ ~ . " ' 2 3  

NO século XVII, Locke vislumbrou a necessidade de separação de 

funçòes dentro do governo e legou a Montesquieu a arquitetura do clássico 'De 

L'esprit de lois", onde o autor frances, analisando a Constituição inglesa, 

escreve o &lebre capítulo VI do livro XI de sua obra def ini t i~a. '~~ 

121 Introdução à Ciincia do Direito, p. 54. 

122 Georges Burdeau, Francis Hamon e Michel Troper, Droit Constitutionne/, p. 54. 
123 Goorges Burdeau, Francis Hamon e Michel Troper, op. cit., p. 55. 

O Espírito das Leis, pp. 187-1 95. 



A tbcnica de separaçso das funçbes do Estado tinha por fundamento a 

limitação do ente juspolítico. Neste aspecto, cabia à expressa0 jurisdicional do 

poder declinar o direito, mesmo quando o Estado-administração fosse parte na 

relação processual. Coube ao Poder Judiciário a predominancia da jurisdição, 

vale ratificar dizer o direito (ius dicere). Não resta, pois, dúvida: o exercício da 

jurisdição plasma a soberania do Estado. 

Em passagem clássica, Moacyr Amara1 Santos esclarece o alcance da 

jurisdigo: "Consiste no poder de atuar o direito objetivo, que o próprio Estado 

elaborou (...). A função jurisdicional é, assim, como que um prolongamento da 

função legislativa, e a pressupõe.'"z5 

Observa-se, portanto, que a função jurisdicional decorre do Poder 

Constituinte. Este, como lembra IVO Dantas, tem natureza fatica e, portanto, 

configura-se ilimitado, desvinculado de qualquer principio jurídico-positivo.126 

0 Poder Constituinte, expressão maior da soberania popular, entendeu, 

por decisão política fundante, que o Estado brasileiro, erigido a partir de 5 de 

outubro de 1988, deveria ter no Suprem0 Tribunal Federal o guardião da 

Constituição. Observe-se que não foi O STF que usurpou tal função, mas a 

r e ~ b e u  da Assembléia Nacional Constituinte por delegação da soberania 

popular. E para se chegar a tão simplória conclusão não precisa ser jurista, pois 

de modo cristalino está redigido 0 art. 102, ~aput, da Constituição Federal em 

vigor. 

'25~rimeiras Linhas de Direito Processual Civil, p. 67. 
l t 6  Instituiçbs de Direito Constitucional Brasileiro. Volume I, p. 222. 



Cabe ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição. Significa isto dizer que a mais alta Corte jurisdicional do pais não 

suportar& nenhum comportamento contrário ao conteúdo agasalhado na Carta 

Magna. O limite de atuaçáo do STF, como de resto de qualquer instituiflo 

nacional, é a própria Constituição. Assim as chamadas comissões 

parlamentares de inquérito não têm poder absoluto, mas igualmente limitado 

pela Lei Fundamental do Estado brasileiro. 

A natureza inquisitorial da Comissão Parlamentar de Inquérito é tCLo 

evidente que suas conclusões, quando evidenciadoras de indicios, serão 

remetidas ao Ministério Publico. 

As conclusões são remetidas ao Ministério Público para se iniciar um 

processo judicial com todas as garantias que lhe são pertinentes, mormente 

resguardando-se os direitos individuais, dogmas constitucionais protegidos pelo 

núcleo imodificável da Constituição (art. 60, 5 4 O ,  IV). 

Evidente que a CPI trabalha no âmbito da formação de indicios. Tanto 

isso é verdade que se o Ministério Público não vislumbrar a materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria não poderá promover a ação penal, sob 

pena de ser esta julgada inepta. Conclui-se, pois, que as ilaçóes da CPI na0 

vinculam a postura do Ministério Público, muito menos a do Poder Judiciário. 

Note-se claramente que a Comissão Pariamentar de Inquérito tem poder 

de investigação próprio da autoridade judicial. Significa isto dizer que para 

investigar, e somente para tal, tem a CPI OS mesmos poderes de um 

magistrado. José Cretella Júnior, após declinar que a CPI não tem poder 



jurisdicional, esclarece a expressão poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais, nos seguintes termos: 

Assim, pode a Comissao Parlamentar de Inquérito, no exerclcio de 

suas funçdes, determinar o comparecimento de testemunhas, tomar- 

Ihes depoimentos, promover diligencias, requisitar documentos, pedir 

informaçóes a qualquer repartiçZio pública (...) expedir notificações.'" 

Evidente que a CPI obedecer& aos direitos e garantias individuais e 

coletivos no exercício de seu poder investigatório, pois estes somente serão 

quebrados por ordem judicial. E há uma razão bem simples para tal 

constatação. O Estado Democrdtico 4 uma conquista do cidadão contra o 

arbítrio. 

Cabe ao Poder Judiciário zelar por esse equilíbrio. Excepcionalmente e 

nos estritos ditames legais poderá o magistrado invadir o âmbito dos direitos 

fundamentais do jurisdicionado. E, mesmo quando o faz, comporta-se em 

conson6ncia com o princípio da segurança jurídica, fundamentando, 

obrigatoriamente, sua decisáo (art. 93, IX da Constituição). 

Além disto, note-se que tal decisão do magistrado monocrático (ou 

mesmo de tribunal) está subordinada a reexame em função do principio 

processual do duplo grau da jurisdição, constitucionalmente consagrado no 

Estado brasileiro, dependendo apenas da manifestação do sujeito processual 

que teve seu interesse contrariado. 

Como se pode notar, até a decisao de membros do Poder Judiciário está 

exposta a modificação, quando reexaminada por órgãos jurisdicionais que lhe 

forem hieraquicamerde superiores. Vai longe O século XVI, onde o absolutismo 

12' Comentários a Constituiç60 1988, Volume V (arts. 38-91), p. 2701 



utilizava-se dos magistrados para que estes chancelassem decisões 

arbitrárias.lZ8 

Não existe, em tese, nada de anormal no comportamento do Supremo 

Tribunal Federal. Ao contrário; o órgão máximo da jurisdição nacional está 

simplesmente cumprindo com as determinações estabelecidas pelo Poder 

Constituinte, mormente guardando a Constituição. Logo o Supremo Tribunal 

Federal não está atrapalhando a CPI. Parece mais próprio dizer que a CPI estd 

se atrapalhando com a hermenêutica constitucional e com o alcance de suas 

atribuições. 

4.1. O PODER JUDICIARIO NA CONSTITUIÇAO DE 1988 

A função jurisdicional: os órgãos do Judiciário têm por função 

compor conflitos de interesse em cada caso concreto, isso 8 a funflo 

jurisdicional, que se realiza por meio de um processo judicial, dito, por isso 

mesmo, sistema de composição de conflitos de interesses ou sistema de 

composição de lides. 

Jurisdição e legislação: não A difícil distinguir as jurisdição e 

legislação, esta edita normas de caráter geral e abstrato e a jurisdição se 

destina a aplicá-las na solu@o das lides. 

Jurisdição e administração: jurisdição 6 aquilo que o legislador 

constituinte incluiu na competência dos órgaos judiciarios; e administraçao 0 que 

Dalmo de Abreu Dallari, O Poder dos Juízes, p. 11. 





com o aprimoramento das instituições, obteve o mérito de haver conseguido 

duas vitórias que, sem dúvida, merecem elogios. Ambas contribuem para a 

independência e imparcialidade da magistratura. Uma 6 a autonomia financeira, 

aí se salientando a participação direta no estabelecimento de seu orçamento 

(art. 99). Outra, em dar aos tribunais o provimento dos cargos de juiz (art. 96, 1, 

"c"), livrando os magistrados de deverem favores aos membros do ~xecut ivo. '~~ 

Com a transformação do TFR no Superior Tribunal de Justiça 

esperava-se aliviar o Supremo Tribunal Federal para que se ocupasse da 

guarda da Constituição. Para tanto, separaram-se do antigo recurso 

extraordinário as questões referentes à interpretação do direito federal e a 

supremacia deste, das relativas estritamente a constitucionalidade, restando 

apenas aquelas objeto de recurso especial para o STJ, por meio do recurso 

extraordinário para o STF. 

Todavia, a inovaçao contribuiu apenas para atrasar ainda mais o 

tradicionalmente lento curso da justiça. Na realidade, por força da Constitui@o 

vigente, no Brasil existem quatro instâncias, porque, após desenrolar-se a 

primeira perante o juiz singular, há a segunda perante um tribunal, a terceira e 

também uma quarta, nem que seja em termos de agravo de despacho 

denegat6rio de recurso extraordinário. 

Continua este Poder incumbido de julgar, aplicando também, de 

modo contencioso a lei para sancionar a conduta dos indivíduos. Porém, após a 

Constituição de 1988, este Poder passou a manter um distanciamento em 

relação A lei que nao admitia a doutrina clássica. O texto importou o due process 

Manoel Gonplves Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional, p. 79. 



of law substantivo do direito anglo-americano (art. 5 O ,  LIV), afora o aspecto 

formal, de há muito presente em nosso sistema por meio dos princípios da 

ampla defesa, do contraditório etc., mantido no art. 5O, LV da Constituição. 

4.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Composi@o: compõe-se de no mínimo 33 Ministros, nomeados 

pelo Presidente, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada escolha pelo 
I 

Senado, sendo: a) 113 dentre juizes dos Tribunais Regionais Federais e 113 

dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados na lista triplice 

elaborada pelo próprio Tribunal; b) um terço, em partes iguais, dentre 

advogados e membros do MP federal, Estadual, do Distrito Federal, 

alternadamente, indicados na lista sê~tupia pelos órgâos de representação das 

respectivas classes, de acordo com 0 art. 94. 

Competência: está distribuída em 3 áreas: 1) competência 

originária para processar e julgar as questões relacionadas no inc. I, do art. 105; 

2) para julgar em recurso ordinário, as causas referidas no inc. 11; 3) para julgar, 

em recurso especial, as causas indicadas no inc. 111. 68) Conselho de Justiça 

Federal: funciona junto ao STJ, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a 

supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e 



segundo grau (105, par. único); sua composição, estrutura, atribuições a 

funcionamento vão depender de lei.'" 

4.3. O PODER JUDICIÁRIO 

Originalmente, o judiciário surgiu com a função manifesta de dirimir 

conflitosldeclarar direitos. Como é o Único poder inerte, tem de ser provocado 

para atuar, foi considerado por Montesquieu um quase-podergJg. O 

desenvolvimento da teoria e a maior complexidade das relações jurídicas mudou 
& 

este panorama, o judiciário continua inerte, mas não é um quase-poder, pelo 

contrário por suas imprescindíveis decisões acerca da constitucionalidade das 

normas já foi chamado por alguns americanos do norte de super poder. 

Além da inquestionável função de dirimir controvérsiasldeclarar 

direitos e de autogoverno, cabe ao judiciário nos países aderentes ao sistema 

do judicial reviewsurgido nos EUA, como o Brasil, a justiça constitucional cuja 

principal função e o controle de constitucionalidade das leis. 

Através da ótica transpersonalista caberia ao executivo e ao 

legislativo definir as regras de relacionamento entre o Estado e os indivíduos e 

sobraria ao judiciário apenas penalizar aqueles que desobedecessem àquelas 

regras impostas pelos outros dois poderes ou resolver os conflitos suscitados 

conforme o disposto nestes mesmos dispositivos.'32 

''O Aldemario Araujo Castro. Leis 9.609198 e 9.610198, pp. 572 a 578. 
13' José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 175. 
13' Eugênio Raui Zaffaroni, Poder Judiciário: Crises, Acertos e Desacertos, p. 37 



Já na visão personalista o executivo e o legislativo definem as 

regras de relacionamento entre o Estado e os indivíduos, mas pauta-se para 

isso em um Constituição suprema. Portanto, a partir do ponto de vista 

personalista, o judiciario, alem de resolver os conflitos, deve salvaguardar esta 

Lei Maior garantindo a fiel observância de seus ditames por àqueles poderes. 133 

Estabelecer uma Constituição e pretender que a sua supremacia fique 

entregue aqueles que precisamente são os mais tentados a violá-la 

(executivo e legislativo), n8o passa de deixar a Constituição entregue a 
um autocontrole, que definitivamente, nada mais é do que um ato de 

boa ~ 0 n t a d e . l ~ ~  

Hoje, em especial pela contribuição dos Estados Unidos da 

América, é inegavel a adoção por diversos países, dentre eles o Brasil, da teoria 

personalista, ratificando a funflo de guardião do judicihrio. 

Porém, este entendimento não é pacifico: os revolucionários 

franceses com fulcro na teoria da Montesquieu negavam este caráter 

controlador ao judiciário afirmando ser uma interferência no legislativo 

maculadora da Separação. O pensamento francês mais do que respeito a 

doutrina sedimentada em "O Espírito das Leis" tem origem numa histórica 

desconfiança em relação ao poder judici8rio. 

O controle jurisdicional de constitucionalidade surgiu nos Estados 

Unidos da América, onde não havia temor algum em relação ao judicisrio. 

Portanto, a Suprema Corte foi eleita naturalmente a protetora da Carta Magna. 

Data de 1803, a celebre decisão do Presidente da Suprema Corte John Marshall 

'33 Eugénio Raul Zaffaroni, op. cit., p. 37. 
'" Eugênio Raul Zaffaroni, op. cit., p. 37-38. 



no caso Malbury versus Madison no qual fica clara a legitimação do judiciário 

para interferir em atos inconstitucionais, de acordo com tal decisão: 

(...) ou bem a Constituição d um principio superior, iderrogável por 

meios ordinários, ou bem está no plano dos atos legislativos ordinários 

e como estes atos 6 alterável quando convier à legislatura. Se a 

primeira parte da alternativa é verdadeira, um ato legislativo contrário a 

Constituição não será direito, se a última parte fosse verdadeira, a 

Constituição seria uma tentativa absurda do povo para limitar um poder 

ilimithvel pela sua própria natureza.I3' 

Esta notável decisão, já trazia suas bases esposadas na doutrina 

professada por Hamilton em "O Federalista". Este autor afirmava que era 

desprovida qualquer perplexidade em relação a faculdade do judiciário de 

decretar nulos atos legislativos desconformes com os princípios constitucionais, ' 

pois náo teria de haver, como alegavam alguns, uma superioridade do judiciario 

em relação ao legislativo, entretanto, havia uma inconteste superioridade da 

Constituição em relação às normas legislativas ordinárias e o papel do judiciário 

seria tão somente de garantidor desta segunda e legitima relação hierárquica. 

Por outro lado, não é facultado ao judiciário a anáilise de 

dispositivos constitucionais formulados pelo Poder Constituinte Originário. De 

acordo os estudos do respeitado autor Paulo Bonavides, a doutrina de Bachof 

acerca das normas constitucionais inconstitucionais nunca prosperou, sendo 

desmentida pelos mais consideráveis doutrinadores e tendo produzido apenas 

efeitos esparsos sem relevância em decisões proferidas pela Corte estadual da 

Baviera e pelo Tribunal de Karlsruhe na ~ lernanha '~~.  

Alexander Hamilton; John Jay e James Madison, O Federalista, p. 545. 
13' Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, pp. 2841285. 



A conseqüência da declaração pelo judiciário da 

inconstitucionalidade de uma norma inserta na Carta Politica pelo próprio Poder 

Constituinte originário seria a interferência desmedida deste poder no outro 

responsável pela legislação num flagrante desrespeito a Separação dos 

Poderes com a implantação de um "governo dos juizes" já que estes nao 

estariam adstritos a nenhuma Norma Suprema, pois poderia a seu bel prazer 

declarar não condizentes com os princípios fundamentais da norma normarum 

dispositivos nela postos pelo poder constituinte originario, ilimitado e 

desvinculado. 

A posição majoritária da doutrina 4 no sentido de que só caberia o 
a 

controle em face de Constituições rígidas, as flexíveis por serem modificadas 

sem maiores sobressaltos não estariam adstritas ao controle judicial. 

NOS sistemas adotantes de Diploma Maior rígido o controle pode 

ser realizado em face de atos legislativos, executivos e judiciais. Interessante 

destacar que as Constituições rígidas podem ser alteradas através da edi@o de 

Emendas Constitucionais produzidas através de um procedimento especifico 

diferente do utilizado para a edição das leis ordinárias. Tais Emendas ao 

iniciarem sua vigência alteram a Carta Magna (salvo as clausula pétreas as 

quais são inalterAveis), no entanto, estão sujeitas ao controle (in abstrato) de 

constitucionalidade. 

imprescindível a adequação das normas à Carta Magna sob 

pena de se assim nBo for feito atingir mortah'Iente a segurança jurídica, 

tornando a Lei Maior inócua e intermitente. 



Há duas formas de divisa0 do controle: preventivo e repressivo. No 

controle preventivo antes da edição das normas elas sao analisadas sob o ponto 

de vista constitucional. No âmbito brasileiro, a prevenção é realizada pelas 

Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado Federal. Interessa 

ao presente estudo as formas de controle repressivo postas pela Carta de 5 de 

outubro de 1988 a cargo do judiciário, quais sejam: controle difuso e 

concentrado. 

4.4. CONTROLE DIFUSO 

O judicial review americano institui o controle por qualquer juizo ou 

tribunal dos atos emanados do legislativo maculadores da Lei Maior. Assim, 

logicamente, a palavra final sobre a constitucionalidade ou nao de determinada 

norma é da Suprema Corte, no entanto, nao exclui a possibilidade da 

apreciação pelas outras instâncias. 

Os opositores deste sistema alegam que a o mesmo fomenta a 

inçeg,urança jurídica, pois diversos juizes prolatarão ao mais diversas sentenças 

em análise de idêntica norma. NOS EUA, a ~olução a este problema vem & 

Suprema Corte a qual ao se pronunciar sobre a validade (constitucional) ou não 

de determina lei/ atddispositivo vincula os demais tribunais. Já o 

constitucionalismo pátrio criou duas alternativas a vinculação dos demais juizes 

e/ou Tribunais quando da decisão do STF e a Ação Declaratória de 



Constitucionalidade para ser interpostas justamente nos casos de 

demonstráveis controvérsias nos julgados de determinado diploma. 

No Brasil, o controle por via de exceção permite a qualquer juiz 

analisar no caso concreto a adequagío ou não da lei aos preceitos da Carta 

Política. Nesta hipótese, ao judiciário caberá pronunciar-se no caso concreto, 

portanto, a decisão valerá apenas para as partes não opondo qualquer efeito 

perante terceiros, nem atingindo diretamente a lei contestada a qual continuar4 

válida e eficaz. 

O imperativo constitucional do art. 97 exige maioria absoluta dos 

membros de qualquer Tribunal (inclusive do STF) para o julgamento in concreto , 

da constitucionalidade ou não de norma, sob pena de nulidade da decisão. 

Entretanto, a Primeira Turma do Supremo já decidiu ser dispensável esta 

exiggncia se existir pronunciamento anterior de inconstitucionalidade da norma 

expedido pelo plenário da Corte Maior, ou haja pronunciamento anterior de 

analise da mesma lei pelo plenário daquele Tribunal independente da posição 

adotada. 

Ressalte-se ainda que se a norma for decretada inconstitucional 

quado da analise do caso concreto (decisao em sede de Recurso 

Extraordinário) pelo Supremo Tribunal Federal por maioria absoluta de seus 

membros, será facultado ao STF notificar o Senado federal do decisum para a 

suçpensao da execuçao da lei no todo ou em parte caso assim entenda 

necessário. 

Em relação as partes o efeito da inconstitucionalidade declarada 

incidenter fanfum é ex tunc, invalidando todas OS possíveis efeitos da lei 





No Brasil, a análise in abstrato é realizada por meio das ações 

direta de constitucionalidade por ação ou omissão, bem como no caso de inação 

legislativa pelo mandado de injunMo. 

O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADINis 

desempenha função de legislador-negativo com o intuito de expurgar a norma 

invalida do ordenamento. O mérito da ação é a hipótese da norma em questão 

ser dissonante ou não com a Carta Magna, não é analisada situação jurídica 

individual. Entretanto, por respeito ao principio do contraditório faz-se necessário 

um defensor para a pretensa lei ou ato inconstitucional: o advogado-geral da 

União o qual tem de compulsoriamente proteger a norma, sendo-lhe defeso 
L 

concordar com a inconstitucionaiidade da mesma. 

A legitimação ativa para a proposição de ADIN's é dos 

órgãoslentidades elencados no Art. 103 da CF, no entanto, jA se pronunciou o 

Pretório Excelso no sentido de que não basta o órgão estar legitimado 

constitucionalmente 6 preciso uma relação entre a norma impugnada e as 

atividades do requerente para figurar no pólo ativo. Imperioso salientar que por 

as ADINWs do ponto de vista material não se revestirem dos aspectos de uma 

ação propriamente dita não é admitido o litisconsórcio, a assistência, nem a 

suspeição de Ministros. 

Como dito anteriormente o controle em abstrato tem carater 

legislativo negativo, por conseguinte revesti-se das mesmas características da 

lei: e geral, abstrato e imperativo. 





a editar "leis testes" para verificar sua aceitação, seus erros, sorvendo a li@o 

dos enganos cometidos e editando novas e novas normas para remendar, 

modificar e consertar os erros da edição original. O dilúvio da atividade 

legislativa tem os mais diversos efeitos para os cidadãos e, em especial, influi 

decisivamente nas atividades do Poder Judiciário que muitas vezes vê-se 

"afogado" nas alegaçaes de inconstitucionalidade das normas proliferantes. 

O descumprimento às formalidades exigidas pela Carta Magna na 

criação das leis acarreta em inconstitucionalidade do diploma mesmo que o 

conteúdo seja válido. Por outro lado, o procedimento correto de nada adianta se 

a norma expedida tiver conteúdo contrário aos preceitos da Lei Maior estará 

eivada do mesmo vicio. 

A formulação de leis foi durante muito tempo encarada como uma 

faculdade (um privilégio) do legislativo, entretanto, a moderna doutrina discorda 

desta visão para ela não se trata tão somente de um poder, e sim um dever. O 

Estado de direito necessita das normas para manter a ordem e a democracia e 

reger as relações indivíduo-Estado, individuo-indivíduo, portanto, o legisbtivo 

tem obrigação de edita-las. Este posicionamento permeou a Constituinte tanto 

que a atual Lei Básica Federal saiu do forno com instrumentos capazes de 

injetar animo compuls6rio a inaçáo legislativa (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção), não obstante o 

tratamento dado posteriormente pela jurisprudência aos citados institutos. 

Como corolário do devido processo legislativo está o principio da 

legalidade - ningu6m será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei - o qual deve ser entendido como "ninguem serg 



obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de espbcie 

norrnativa devidamente elaborada de acordo com as regras do processo 

legislativo con~titucional."'~~ 

Desta forma, a iniciativa tem de partir do entelpessoa previsto na 

norma normarum, bem como todo o procedimento para a feitura da espécie - em 

formação (quorum, etapas ...) deve obedecer na íntegra as disposições magnas 

sob pena de inconstitucionalidade formal da norma. Já o conteúdo impróprio 

geraria inconstitucionalidade material da lei. 

A responsabilidade do Estado ao editar uma lei é imensa, pois a 

partir de sua vigência a lei obrigará indiscriminadamente, repercutirá no ambito . 
econômico, social e politico, produzirá os mais variados efeitos. Ao impor ou 

vedar determina conduta o legislativo atinge o Estado e os particulares sem 

facultar-lhes objeção. 

Por isto, baseados nos ensinamentos sempre atuais e pertinentes 

de Rui ~ a r b o s a ' ~ ~ ,  grandes doutrinadores defendem a tese de que o Estado 

pode ser compelido a indenizar particular se o patrimônio deste foi atingido por 

lei posteriormente considerada inconstitucional. A lei reconhecida pelo controle 

in abslrato do STF em desconformidade com a Carta Magna é nula e nulos &o 

seus efeitos. Existem situações que mesmo nula a norma alguns efeitos não 

poderão retroceder, se nesta hipótese o patrimônio do particular foi atingido 

caberia ressarcimento pelo Estado. Destaca-se a opinião em contrário do mestre 

Hely Lopes ~e i re l l es '~~ .  

137 Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, p. 556. 
lM~aurl~io Jorge Mota, Responsabilidade Civil do Estado Legislador, p. 80. 
139 Heiy Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, p. 586. 



A jurisprudência emanada do STF se manifestou em diversas 

oportunidades concordantes com a responsabilidade estatal pela edição de 

normas inconstitucionais: 

Uma vez p r a t i i o  pelo poder público um ato prejudicial que se baseou 

em lei que náo é lei, responde ele por suas ~onsequ9ncias.'~~ 

A elaboração tebica em torno da responsabilidade civil do Estado por 

atos inconstitucionais tem reconhecido o direito de o indivíduo, 

prejudicado pela a@o normativa danosa do poder público, pleitear em 

processo próprio, a devida indenizaç&, patrimoniai. 

A orientação da doutrina, desse modo, tem-se fixado, na análise desse 
particular aspecto do tema, no sentido de proclamar a plena submiss8o 

do poder público ao dever jurídico de reconstruir o patrimenio dos 

indivíduos cuja situaçClo pessoai tenha sofrido agravos motivados pelo 

desempenho inconstitucional da função de legislar.'41 . 

O legislativo tem o poder-dever de editar normas e o fazê-lo bem 

feito sem agressões a norma normarum do oposto poderá vir a ser 

responsabilizado e, em consequ6ncia, compelido a ressarcir o particular atingido 

em seu patrimonio. 

4.7. O ATUAL POSICIONAMENTO DO STF 

Ao observar a atitude do Supremo Tribunal Federal quando 

suscitada sua posição em relação a adequação ou não da norma expedida pelo 

legislativo à Carta Magna pode-se inferir que o controle é muitas vezes cerceado 

RE 21504. Estado de Pernambuco - Pemambuco Autoviária Ltda. x Prefeitura Municipal do 
Recife. Rel. Min. Candido Mota Filho. Acórdao de 15/05/57. 
14' RE no 153464. Takuro Ogawa x Banco do Brasil. Rel.: Min. Celso de Melo. Ac6rda0 de 
02/09/00. 



pelo próprio STF sob a alegação de estar ferindo a Separação das funwes 

estatais. 

Há uma auto-restrição procedida pelo Supremo Tribunal Federal, 

não expressamente colocada, mas evidente no temor que existe em algumas 

decisões de avançar no mérito da decisão do legislador. O que se v& é um 

temor de que o Judiario, que não recebe a legitirnação diretamente do voto 

popular, usurpe legitimidade do Legislativo. 

improcede o argumento de que haveria a tal usurpação da 

legitimidade, uma vez que a não submissão dos órgãos do Judiciário ao teste do 

voto não reduz a sua posição dentro do sistema, tendo ele recebido na fonte 

que (s a Constituição uma legitimidade que lhe permite controlar os atos dos 

outros poderes, dando efetividade às normas consagradas na Lei Maior. 

A Corte Constitucional brasileira não cita expressamente na 

maioria dos julgados a Separação dos Poderes como propulsora de seus 

entendimentos, a menpo verbalizada é rara. Entretanto, uma análise um pouco 

mais acurada demonstra 0 receio deste Poder em interferir no mérito das 

produções legiferantes. Seja por não se achar apto a legislar p~sitivamente'~~. 

Seja po: considerar que as análises da constitucionalidade das Emendas à Lei 

Maior promulgada se restringem ao estrito cumprimento ou não do Art. 60 da 

C F ~ ~ ~  sem a possibilidade de adentrar no mérito do legislador se este houver 

ferido principias ou regras fundamentais não expostas nos quatros incisos do 5 

40. Seja ainda por considerar imprescindível a generalidade do ato para o 

- 

' 42  RE-119266 1 RS. 
'43 ADINs nOS 829-3iDF, 9397iDF e 1730-10. 





(.. .) superioridade constitucional se transforme em preceito moralmente 

platdnico e a ConstituiçBo em simples programa polltico, moralmente 

obrigatbrio, um repositório de bons conselhos, para uso esporádico ou 

intermitente do legislador, que lhe pode vibrar, impunemente, golpes 

que a retalham e desfiguram.14' 

Para demonstrar que a consciencia da importância da salvaguarda 

da Constituição não está tão longe do centro gravitacional do STF citamos 

excerto de um voto condutor da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello, do 

Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar a possibilidade de controle 

jurisdicional de atos de Comissdes Parlamentares de Inquérito, demonstra a 

legitimidade a atuago do Poder Judiciário, especialmente diante da tarefa 

constitucional que lhe foi atribuída: 

(...) A essência do postulado da divisa0 funcional do poder, alem de 

derivar da necessidade de conter os excessos dos 6rgBos que 

compõem o aparelho de Estado, representa o principio conservador 

das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para 

tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela 

ConstituiçBo. Esse princípio, que tem assento no art. 2' da Carta 

Politica, nao pode constituir e nem quaii ir-se como um inaceitável 

manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de 

qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. 

O Poder Judicihrio, quando intervem para assegurar as franquias 

constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da 

Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as 

atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. 

O regular exercício da funciio iurisdicional, por isso mesmo, 

desde aue pautado mlo remmito 8 Consütuicáo. n8o transaride o 

princi~io da separacão de poderes. 

Desse modo, nao se revela licito afirmar, na hipótese de desvios 

jurídico-constitucionais nas quais incida uma ComissBo Parlamentar de 

Inqukrito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa 

14' Raul Machado Horta, Direito Constitucional, p. 130. 



traduzir situação de ilegítima interferencia na esfera de outro Poder da 

República. 

O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGENCIA DE 

ORDEM POL~TICO-JUR~DICA ESSENCIAL AO REGIME 

DEMOCRATICO. 

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o principio da 

limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a 

impedir a formação de instâncias hegemofiicas de poder no âmbito do 

Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a 

possibiltdade de dominaçao institucional de qualquer dos Poderes da 

República sobre os demais 6 r g h  da soberania nacional. 

Com a finalidade de obstar que o exercicio abusivo das prerrogativas 

estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das 

liberdades públicas e que suf~quem, pela opress8o do poder, os 

direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder JudiciBrio, a 

fun@o eminente de controlar os excessos cometidos por quaiquer das ' 

esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por Comissao 

Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em 

desvios inconstitucionais, no desempenho de sua compeencia 
146 investigatbria.. . 

O estado democrático de direito, as liberdades individuais e todos 

0s esforços do poder constituinte originário estão muitas vezes sob a 

responsabilidade do judiciário que, por sua vez, tem o direito, o dever e o poder 

de zelar pela Lei Magna, mantendo f i n e  0 pêndulo da separação dos poderes. 

Todavia, ao omitir-se, solta o pêndulo para os detentores de interesses políticos 

ocasionais, como bem salienta Anna Candida da Cunha Ferraz; 

Ultrapassado o objetivo visado pela engenhosa construçAo do sistema 

de freios e contrapesos, inerente ao sistema, desequilibra o Mndulo do 

poder em favor do Legislativo. Em Última análise, conduz à 

iconcentraç&' da função legislativa e do poder regulamentar do 

Legislativo, que faz a lei e tenderá a 'fazer' também o seu regulamento, 

14' Mandado de Segurança MS-23452lRJ Relator Ministro Celso de Mello. 



instaurando-se, destarte, verdadeira 'confusão' entre os poderes (...) 

com evidente prejuízo as liberdades fundamentais.14' 

E ainda, 

Num sistema de governo assentado na separação de poderes e de 

funções, a transferdncia provisdria e limitada da funçao legislativa ao 

executivo, cria, entre os Poderes 'ex constitutione', campos próprios de 

a t u w  partilhada, cristalizando zonas dentro das quais o exercício da 

função delegante e da função delegada se desenvolve. A sustação 

congressual da lei delegada, no modelo adotado pela Constituição de 

1988, anula a delegação em sua essência e em sua fina~idade.'~~ 

A autora também critica a sustação congressual, no tocante ao 

controle político de constitucionalidade, pois embora se trata de controle não 

definitivo, o exercício desse controle político pelo Congresso Nacional leva-o a a 

interpretar a Constituição Conf~m'~e a lei e náo conforme a Constituição, 

ocorrendo uma inversão em sua atuação na defesa de das normas 

4.8. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 

Uma questão bastante polêmica e atual é a previsão de controle 

concentrado de constitucionalidade de direito municipal, via Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, veiculada na Lei no 9882199. A 

147 Anna Candida da Cunha Ferraz, Conflito entre Poderes, p. 21 3. 
14' Anna Candida da Cunha Ferraz, op. cif., p. 213. 
14' Anna Candida da Cunha Ferraz, op. cit., p. 213. 





suprir a carência normativa do art. 102 §I0 da CFI88, o mesmo não se pode 

dizer dos ataques, que foram imediatos, às inovaç6es trazidas pela Lei no 

9882199. Mal foi publicada, e jB provocou, inclusive, a interposição de uma açáo 

direta de inconstitucionalidade (ADIN no 2231-DF), suscitando a 

inconstitucionalidade da própria lei que regulamenta uma das formas de controle 

direto de constitucionalidade. 

A ação judicial de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental é a regulamentação do disposto no artigo 102, 5 1°, da ConstituiHo 

Federal. Originalmente previsto na CFI88, o instituto carecia de lei que o 

regulamentasse, e por este motivo PaSSOu vários anos A mingua de 
c 

operacionalização, o que foi bem observado pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal no seguinte julgado: 

ARGÜIÇAO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. ART. 102, 5 1°, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL DE 

1988 - DECRETO ESTADUAL DE INTERVENÇAO EM MUNIC~PIO - 
ARTS. 4' DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL E ART. 126 

DO cODIGO DE PROCESSO CIVIL - 1. O § l0 do art. 102 da 

Constituiç%o Federal de 1988 6 bastante claro, ao dispor: "a argÜiç8o 

de de~~~mprimento de preceito fundamental, decorrente desta 

C o n s t i t u ~ ,  será apreciada peio Supremo Tribunal Federal, na forma 

da lei". 2. Vale dizer, enquanto nao houver lei, estabelecendo a forma 

pela qual será apreciada a argüiçao de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente da ConstituiHo, o STF nao pode aprecia-la. 

3. Ate porque sua função precipua é de guarda da Constituição (art. 

102, caput). E é esta que exige Lei para que sua missão seja exercida 

em casos como esse. Em outras palavras: trata-se de competdncia 

cujo exercício ainda depende de Lei. 4. Também não compete ao STF 

elaborar Lei a respeito, pois essa e rnisSã0 do Poder Legislativo (arts. 

48 e seguintes da CF). 5. E nem se trata aqui de   andado de InjunMo, 

mediante o qual se pretenda compelir o Congresso Nacional a elaborar 

a Lei de que trata o § 1' do art. 102, se 6 que se pode sustentar o 

&&rxtnto dessa espécie de a@o, com base no art. 5O, inciso UO(1, 



visando a tal resultado, nao estando, porém, sub judice, no feito, essa 

questao. 6. N&o incide, no casa, o disposto no art. 4' da Lei de 

Introdução ao Código Civil, segundo o qual "quando a lei for omissa, o Juiz 

decidirá o caso de acordo com a anaiogia, os costumes e os princípios gerais 

de direito, para resolver lide "inter partes". Tal norma na0 se sobrep6e d 

constitucional, que, para a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental dela decorrente, perante o STF, exige Lei fonnal, n8o 

autorizando, a sua faita, a aplicação da analogia, dos costumes e dos 

principios gerais de direito". 8. De resto, para se insurgir contra o Decreto 

estadual de intervenção no Município, tem este os meios proprios de 

irnpugnação, que, naturalmente, na0 podem ser sugeridos pelo STF. (STF - 
AgRg em Petição 1.140-7 - TO - Pienário - Rei. Min. Sydney Sanches - DJU 

31.05.1996) 

Então, foi editada a Lei no 9.882/99, com o fim precipuo de 

regulamentar referido instituto, que jamais fora utilizado por falta de disciplina 

legal. 

Em seu favor, pesam as novidades que trouxe ao ordenamento 

jurídico tpátrio, quais sejam: a possibilidade de controle concentrado de 

constitucionalidade de lei municipal, que antes só era possível pela via difusa, o 

controle de constitucionalidade de atos não normativos, bem como de atos 

anteriores a ConstituiCão. Embora Seu raio de ação tenha sido ampliado, as 

hipóteses de sua utilização reduziram-se bastante, restringindo-se o seu 

cabimento aos casos em que houver desrespeito a preceito fundamental, 

circunscrito aos princípios e regras basilares da Carta Magna, dentre eles: a 

soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a forma federativa de Estado, 

o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e 0s 

direitos e garantias individuais. 

O ~xcelso Pretório, devidamente provocado para decidir questao 

exclusivamente constitucional, poderá suspender liminarmente as ações 



judiciais ou processos administrativos em curso, que deverão acatar a 

orientaçiío pretoriana, a ser proferida no final do processo. 

Diz Celso Ribeiro Bastos que esta ação difere, em muito, da antiga 

avocatoria, pela qual o Supremo Tribunal Federal podia chamar a si o 

julgamento de qualquer matéria politicamente interessante. Em defesa de sua 

tese, argumenta que o juiz de direito não 8 mais afastado de sua posição de 

julgador, como era antes. Assevera, igualmente, que nao há, no caso, 

julgamento do feito, mas "tão-somente uma baliza exata daquilo que se 

considera fundamental para a ordem jurídica". Por fim, deixa assentado que o 

deslinde da questão constitucional através de tal instituto não contraria o 

principio do juiz natural, vez que 0 magistrado fica mantido no seu papel de 

julgador e o STF, no papel de guardião da Constituição. 

Todavia, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

tal qual a avocatoria, permite que, em causas de qualquer natureza (civil, 

tributária, criminal, eleitoral, etc.) em que haja violação de preceito fundamental 

previsto na Carta Magna, a Suprema Corte, por ato de imp6ri0, suprima as 

instâncias comuns, ordinárias, e. invocando razoes já descritas, se auto-institua 

discricionariamente, e caso a caso, como instancia única e irrecorrível de 

julgamento. Isso, que representa a suma do arbítrio, corresponde a encartar um 

ato institucional dentro da própria Constituição, atitude inadmissível nos tempos 

hodiernos. Menos autocrático era o Tribunal de Segurança Nacional, que tinha 

pautas genéricas e $ré-definidas de competência. 

- - 

150~elso Ribeiro Bastos e Alexis GaliBs de S. Vargas. ArgUiç%o de Descumprimento de 
Preceito Fundamental, pp. 36-37. 





4.9. EFEITOS DAS DECISÕES DO STF 

No que respeita aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

pelo STF, temos atualmente que, no controle abstrato, obtém-se um efeito erga 

ornnes, com eficácia, em geral, ex tunc, ou seja, desconstituindo a norma ab 

initio. 

Observa Alexandre de Moraes que: 

Declarando o STF a inconstitucionalidade de ato concreto realizado 

pelo Presidente da Casa legislativa ou de uma de suas comissdes, 

que tenha determinado o inicio ou o prosseguimento da tramitação c 

legislativa em afronta as regras do devido processo legislativo, dever8 

julgar procedente o mandado de segurança, decretando a nulidade do 

citado ato.15' 

Quanto aos efeitos da decisáo do mandado de segurança, 

Germana de Oliveira, comenta que: 

(...) trata-se, afinal, de um meio indireto de controle de 

constitucionalidade que, ao fim e ao cabo, produzira efeitos ganericos 

típicos de apks  diretas de controle de constitucionalidade das leis.153 

Para Alexandre de Moraes, tal afirmação é parcialmente 

procedente, uma vez que a procedência do mandado de segurança não 

necessariamente acarretará O encerramento do processo legislativo irregular, 

desde que haja possibilidade de continuação em respeito às normas 

constitucionais. Assim sendo, se o ato concreto inconstitucional for determinante 

52 Alexandre de Moraes, Jurisdiç%o Constitucionai e Tribunais Constitucionais, p. 268. 
Germana de Oliveira Moraes apud Alexandre de Moraes, Jurisdição Constitucional e 

Tribunais Constitucionais, p. 269. 



para a continuidade da tramitação legislativa, uma vez decretada a nulidade, o 

processo legislativo deverá encerrar-se. 

Se o STF dedarar a inconstitucionalidade de ato concreto do 

presidente da Casa Legisiativa qiie tenha designado sessão para votação de 

proposta de emenda constitucional versando sobre a ampliação das hipbteses 

de pena de morte, em face de flagrante incompatibilidade com o art. 60, § 4 O ,  IV, 

não haverá possibilidade de continuação do processo legislativo, que deverá ser 

imediatamente encerrado. 

Todavia, se o ato concreto inconstitucional realizado pelo 

Presidente da Casa ou de uma de suas comissões puder ser afastado, sem 

prejuízo do prosseguimento da tramita90 da proposição legislativa em respeito 

3s normas constitucionais, os efeitos do controle judicial preventivo não serão 

semelhantes ao controle repressivo, uma vez que haverá continuidade do 

devido processo legislativo, sento somente extinguida a afronta constitucional. 

No caso das liminares em ADIN, estas têm o objetivo de suspender 

a eficácia de uma norma por suspeita de inconstitucionalidade. O problema era 

que essas normas surtiam efeitos com eficácia ex tunc, causando enorme 

insegurança jurídica, já que desconhecida a posterior decisão definitiva. Já em 

nome da eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade, o remédio 

admitido pelo STF nos casos de aplicação da norma declarada inconstitucional 

é o recurso extraordinário. 

Efetuando-se uma distinção entre eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, pode-se dizer que a primeira é a extensão de eficácia com relação à 

declaração de constitucionalidade para todos, O que terminou por trazer o efeito 



vinculante. E este tem como conseqüência o fato de que, todas as vezes que a 

norma não fosse aplicada, sob a alegação de ser inconstitucional, embora 

declarada constitucional pelo STF, abre-se margem para a reclamação feita 

perante o STF (art. 102, inc. I, letra I). 

No entanto, para a garantia da eficácia da reclamaçao, faz-se 

necessário, seja por meio de regulamentação legal ou por construção do próprio 

Tribunal, a concessão, a essa decisão, de um efeito fulminante de cassar de 

imediato a decisão do juiz que desrespeitar a declaração de constitucionalidade 

anterior da norma, determinando-lhe que julgue de acordo com aquela 

declaração. Além disso, em se tratando de ato do poder executivo, haveria a 
c 

possibilidade de cassar de imediato o ato e declará-lo nulo. 

OU seja, faz-se necessária a extensão desses chamados efeitos 
f 

fulminantes, como forma de garantir a eficáicia das decisões e, com isso, criar-se 

uma mentalidade de nao-resistencia e obediencia aos parametros jã 

estabelecidos. Dai a expectativa de mais efeitos vinculantes. Razões para essa 

expectativa, enumera-as: 1) a complexidade da legislação; 2) a alta quantidade 

de medidas provisórias; 3) O surgimento dos Juizados de Pequenas Causas, 

com a diminuição do numero de recursos. 

AO constatar-se a existência de controvérsia reiterada em rela@o a 

fato ou norma (incidente de inconstitucionalidade), suscita-se este incidente, 

suspendendo-se o andamento do pFOCesso até que seja decidida a controversia 

que, a partir daí, terá efeito vinculante, ou seja, evita que a controvkrsia se 

prolifere. 



Finalizando, a discussão sobre os efeitos das decisões do 

Supremo Tribunal Federal tanto no controle difuso corno nos mecanismos , 

existentes no direito brasileiro que são típicos do controle concentrado, 6 de 

fundamental importancia para a realização da vontade constitucional. 

Esta importância se deve, especialmente, h consagraçao do 

modelo difuso de controle de constitucionalidade no texto de 1988, que 

entretanto, cria e fortalece mecanismos típicos do controle concentrado, que 

devem por este motivo, estar em conformidade com a leitura sistêmica do texto, 

que permitira a aplicação dos mecanismos de controle de constitucionalidade de 

forma correta, impedindo que os mecanismos existentes de controle direto pelo 

Supremo venham a anular 0 importante mecanismo de controle difuso que deve 

ser ampliado no Brasil, pela sua característica democrática que incentiva e 

permite b exercício da cidadania. 

4.10. DECLARAÇAO DE NULIDADE 

No direito brasileiro, a inconstitucionalidade de uma lei pode levar a 

diferentes variantes de declaração de nulidade: 

. Declaração de nulidade total como expressão de unidade 

técnico-legislativa: defeitos formais, tais como a 

inobservância das disposições atinentes à iniciativa da lei ou 

competência legislativa levam, normalmente, a uma 

declaração de nulidade total, uma vez que, nesse caso, não se 



pretende a possibilidade de divisão da lei em partes válidas e 

invdlidas. 

declaração de nulidade total: o Supremo Tribunal também 

profere a declaração de nulidade total de uma lei, surgindo 

uma relaçiio de dependência ou de interdependência entre as 

partes constitucionais e inconstitucionais do dispositivo. Se a 

disposição principal da lei há de ser considerada 

inconstitucional, pronuncia o Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade de toda a lei, salvo se alguem dispositivo 

puder subsistir sem a parte considerada inconstitucional. 
L 

Trata-se aqui de uma declamçBo de nulidade em virtude de 

dependência unilateral. 

declaração de nulidade parcial: A doutrina e a jurispruddncia 

brasileiras admitem plenamente a teoria da divisibilidade da lei, 

de modo que. tal como assente, o Tribunal somente deve 

proferir a inconstitucionalidade daquelas normas viciadas, n0o 

devendo estender o juizo de censura às outras partes da lei, 

salvo se elas não puderem subsistir de forma autônoma. É 

necessário verificar-se se estão presentes as condições 

objetivas de divisibilidade. Para isso, deve-se aferir o grau de 

dependência entre os dispositivos, bem como a possibilidade 

de intenrenÇ80 no ambito da vontade do legislador. 

declaração de nulidade parcial de nulidade sem redução 

de texto: Nos casos de inconstitucionalidade da aplicação da 





5. O STF E A GARANTIA DE PROTEÇAO DA INTIMIDADE 

A Constituição Federal de 1988, no capítulo de direitos e garantias 

individuais avançou bastante, incorporando diversos anseios da sociedade. 

Dentre as inovações, podemos citar algumas. 

O artigo 5O, inciso IX diz que é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. 

~á o inciso XII aponta o racismo como crime inafiançhvel e imprescritivel, 

sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Isso foi uma verdadeira vitória na 

tentativa de amenizar a triste realidade social brasileira, com tantos casos de 

discriminação. 

O inciso III do artigo 5' prioriza que ningu6m será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante. A tortura, para José Afonso da 

Silva, não é só um. crime contra o direito a vida, mas sim, uma crueldade que 

atinge todas suas dimensbes, e a humanidade como um todo.155 

Outra inovaçao relevante 6 tratada no artigo 5O, inciso XXIII, que dispõe 

que a propriedade atender6 a sua função social. Este dispositivo teve grande 
P 

importância, ao permitir que maior quantidade de pessoas tenha acesso a terra, 

já que número maior de imóveis estará sujeito a desapropriaçiio para fins de 

reforma agrária. , 

155 JOSB Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 181. 



Além disto, o artigo 225 enuncia que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de 

defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, é a 

primeira, dentre as Constituições brasileiras, que insere em seu texto um direito 

conhecido como de 3a geração, ou seja, direito de solidariedade. 

Por fim, destacamos 0 artigo 5 O ,  inciso X, referente a proteção à vida 

privada, A intimidade, à honra e à imagem das pessoas. Trata-se de uma 

conquista e de uma inovação. Na vida moderna, com o aumento da atividade 

dos meios de comunicaflo, 6 fundamental que a intimidade dos indivíduos seja 

amparada por lei. 

Diante do exposto, questionando-se se o STF estaria garantindo a 

proteção da intimidade, várias seriam as questdes que poderiam ser abordadas, 

assim optamos por esse último citado, o qual será analisado, a fim de dar uma 

visão geral do assunto, como se explanará a seguir: 

5.1. ESTUDO DE CASO: A INVIOLABILIDADE DA 

CORRESPONDÊNCIADOCONDENADOPRESO 

Este item analisa a c~nstitucionalidade do devassamento da 

correspond6ncia do presidiário pelos agentes da administração penitenciária . 
vista do artigo 41, pardgrafo único da Lei de Execução Penal. 



É. lícito ao Estado devassar correspondência dos condenados 

durante a execuçilo de pena privativa de liberdade? 

Questionar direitos dos criminosos talvez ate cause repulsa 

Aqueles outros que, hoje mais que nunca, se v8em enclausurados em suas 

casas ou blindados em seus carros para fugir do ataque de marginais numa 

sociedade onde o crime avança célere. Entretanto, o que se espera do homem 

evoluido, social, moral e intelectualmente, é que sublime seu lado fera, instintivo 

- o id descrito por Sigmund Freud - e o faça retornar à elevada razão humana. 

Ainda hoje, dois mil anos após o mais nefasto e injusto julgamento, 

onde O mais puro inocente foi condenado a uma pena de suplicio cruel, é atual c 

trazer a lume a natureza das penas e a condiçáo jurídica que deve ocupar o 

criminoso. Como sempre, se fazem imortais os pensamentos de Beccaria. 

Ora, tem a pena corporal o condão e o objetivo de despojar o ser 

humano de seus direitos, de subjugá-lo ao poder e afligi-lo diante da sociedade 

dos homens de bem, de vingar pelo crime cometido - punitur guia pecatum est - 
ou de prevenir o avanço da ilicitude pela punição do infrator - punitur ne 

pecetur? 

A história nos da conta da primeira hipdtese de afliges impostas 

ao violador da lei, onde se via como vitima do crime a própria divindade, 

representada pelo governante legislador investido pelo direito divino dos reis. O 

crime afrontava aos deuses. 



A vindicta, de inicio privada, passando a pública manteve sua 

natureza retributiva e o atual engodo acadêmico de esperança por um sistema 

penitencisrio recuperador não foge da hipócrita utopia. 

Entende-se que a 'virtude esteja no ponto médio: de maneira 

alguma devemos retornar aos suplícios degradantes e talvez ainda não 

estejamos social e espiritualmente prontos para a clemência não onerosa. A 

pena, indubitavelmente é retributiva, mas, necessariamente, não deve ser 

vingança; a vingança é ópio dos coléricos. O sentimento de vingança 6 cabível 

as vitimas, porquanto seres dotados de paixão, de alma; o Estado, pessoa 

jurídica de origem humana, de justificação ainda questionada pelos tebrioos, 
C 

bem como a sociedade - universitas personae - não têm alma, não podem ter 

sentimento e, assim, não tem legitimidade para a vingança. 

Todavia, na mesma medida em que o crime avança, o segue 

marginalmente os sentimentos de insegurança e vingança, alastrando-se nas 

veias do organismo social e, porque não dizer também do estatal e, assim, 

paradoxalmente, cria-se uma relação onde os infratores da lei passam a ser 

do Estado-criminoso, tendo-se como testemunhas a sociedade. 

5.1 .I. O direito do condenado ao sigilo da correspondência 

Para se chegar a uma conclusão baseada na lógica jurídica . 
e ao direito positivado, importa primeiramente focalizar os pblos desta relação, 

apenado e Estado, nesta seara do universo jurídico. Seguindo na esteira do 



raciocínio, é a Lei Maior quem vai nos dar conta da condiçãodo prisioneiro e, 

nela, temos que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a 

dignidade da pessoa humana (art. 1°, 111, CF). Na ordem internacional a Carta 

Constitucional rende seu louvor a prevalência dos direitos humanos (art. 4 O ,  11, 

CF). 

Pois bem, ao apregoar a dignidade da pessoa humana, já 

de plano não distingue ela a situação jurídica do ser e, teleologicamente, abre 

espaço ao conceito de dignidade. Numa interpretaÇao meramente gramatical 

vemos que "dignidade" encerra a idéia de "modo de proceder que infunde 

respeito; elevação ou grandeza moral; honra; autoridade, gravidade; deancia, 

decoro'56." Fala-se ai nos chamados Direitos Humanos de Primeira GeraÇao, 

tratados no Pacto de Sao José. 

Na época em que se iniciou, no âmbito da Comissão de 

Direitos Humanos da Organizago das NaGdes Unidas, a discussão para edição 

de um Pacto que reunisse todos 0s direitos da pessoa humana, idealizou-se 

dois modelos: um Único que conjugasse as duas categorias de direito e outro 

que promovesse a separaçáo de um lado, dos direitos civis e políticos e, de 

outro, dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

A divergência que ocorria entre os paises ocidentais e os 

países do bloco socialista era sobre a autoaplicabilidade dos direitos que 

viessem a ser reconhecidos. OS países ocidentais, cuja orientação acabou 

prevalecendo, entendiam que os direitos civis e políticos eram auto-aplicáveis, 

enquanto que os direitos sociais, econ6mic0~ e culturais eram "program~ticosu, 

'% MICHAELIS. Dicionhrio prático da Ilngua portuguesa. Sao Paulo: Melhoramentos, 1987. 



necessitando de uma implementaç80 progressiva. A ONU continuou 

reafirmando, no entanto, a indivisibilidade e a unidade dos direitos humanos, , 

pois os direitos civis e políticos só existiriam no plano nominal se nao fossem os 

direitos sociais, econ6micos e culturais, e vice-versa. 

Assim, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 6 

adotado no auge da Guerra Fria, reconhecendo, entretanto, um conjunto de 

direitos mais abrangente que a pr6pria Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

Em virtude da ditadura militar que governou o pais por 21 

anos, o Governo brasileiro só ratificou o Pacto quando seus principais aspectos 

já se encontravam garantidos na atual Constituiçao Federal, em seu titulo 11, 

denominado "Dos Direitos e Garantias Fundamentais". 

Assim, temos que a dignidade é bem natural e juridicamente 

inalienavel ao ser humano, seja qual for sua condição e, sua prevalência na 

brbita jurídica internacional, tal qual gravado pelo poder constituinte originirio, 

ilimitado e soberario, e inquestionável. 

Ainda lembrando-se o Pacto de São Jose, vemos que em 

seu artigo 10 que: "Toda pessoa privada de sua liberdade dever4 ser tratada 

com humanidade e respeito a dignidade inerente pessoa humana". 

AO falarmos da dignidade, urge lembrarmo-nos que seu 

conceito encerra o da intimidade e, portanto, da conseqüente inviolabilidade de 

correspond8ncia, objeto deste despretensioso trabalho. Para Rui Barbosa, 



citado por Alexandre de ~oraes'", tratam-se de disposiç6es assecurat6rias. 

porquanto, em defesa dos chamados direitos fundamentais, reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico, limitam o poder estatal garantindo seu respeito. Dignidade 

humana, como aponta um dos "considerandos" da Declaração Internacional dos 

Direitos Humanos da ONU (1948), e inerente todos como fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz. 

José Afonso da ~ i l v a ' ~ ,  mais minucioso a respeito, indica 

distinção semântica entre os conceitos de privacidade e intimidade, 

componentes da decantada dignidade humana. Para ele privacidade tem 

conotação mais ampla e agasalha todas as manifestações da esfera íntima, 

privada e da personalidade, definindo-a como "o conjunto de inforrnaçdo acerca " 

do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controlo, ou 

comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem isso 

poder ser legalmente sujeito". Intimidade, por sua vez, encera a id8ia de "esfera 

secreta da vida do individuo na qual este tem o poder legal de evitar os demais", 

nas palavras de Rene Ariel ~otti.''' 

Pela Norma Constitucional, de carater petreo, o condenado 

aprisionado, além de não perder sua natureza humana, conserva o direito a 

dignidade que lhe é inerente, e aqueles que dela decorrem, como, no caso, B 

privacidade e intimidade (ex vi art. 5 O ,  XLIX, CF). 

Por outro lado, não se pode, em prol do indivíduo expor a 

coletividade de homens a mercê da sotte. Daí, vemos que o Estado, como bem 

-- 

Is7 Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, p. 58. 
J O S ~  Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, pp. 188-90. ''' R.A. Dotti, Proteção da vida privada e da liberdade de Informação, p. 69. 



lembrado por Dalmo de Abreu ~ a l l a r i ' ~ ~ ,  lida constantemente, no exercício do 

poder conferido, com os dualismos da necessidade x possibilidade, da liberdade 

x autoridade e do individuo x coletividade. Especialmente nestes dois últimos, 

vemos, por não raras vezes, sucumbir os valores individuais aos coletivos, estes 

representados pela soberana figura do Estado. Bem lembra o autor que no 

confronto do indivíduo com O coletivo, porquanto se pernicioso seria sacrificar o 

todo em favor do unitário, também o será o contrário. Finaliza o festejado jurista 

que o Estado deve reconhecer no indivíduo o valor mais alto, j6 que em fungo 

dele existem a sociedade e o próprio Estado. 

Arremata recomendando cuidadoso estudo no exercício da 

autoridade, uma vez que, quebrando-se o indelével equilíbrio entre ela e a c 

liberdade, abre-se farto habitat as arbitrariedades e desvirtua-se o papel do 

Estado, de propiciador de prote~ão jurídica, a usurpador dos valores 

fundamentais da pessoa humana. 

5.1.2. A Lei de Execução Penal 

Passando do nível Constitucional ao ordinário, ao verificar 

0s enunciados da Lei de Execução Penal (Lei n.O 7.210, de 11.07.84), logo no 

terceiro artigo encontramos que "AO condenado e ao internado serão 

assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela ler. Ora, qual 

sentença ou lei pode se contrapor às cláusulas pbtreas constitucionais? Logo, aí 

lBO Daimo A. Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado, pp.130-131 



vemos que a Lei define seus prdprios princípios em direção à reserva de direitos 

humanos aqueles condenados. 

Mais adiante, ao cuidar dos direitos dos condenados, o 

artigo 41, inciso XV, assegura Ò contato com o mundo exterior por meio de 

correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes. Encerra-se, portanto o 

reconhecimento do direito, condicionando-o à moral e aos bons costumes e, 

acenando com a possibilidade de sua suspens8o por ato motivado da 

autoridade pública. 

Em artigo publicado na Revista ~onsulex'~', Miguel Lucena, a 

citando Nelson Hungria, desenvolve raciocínio no sentido de que o parágrafo 

único do artigo 41 daria guarida à interceptação e devassa da correspond4ncia 

do preso, tal qual ocorre no caso da correspondência do falido, que poderia ser 

aberta e lida pelo síndico no interesse da massa sob o manto do artigo 63, 11, da 

Lei de Falências. 

Neste ponto nosso cuidado deve ser redobrado na análise 

do assunto. Julio Fabrini Mirabetele2 aponta que, diante do artigo 5O, XII, da Lei 

Maior, .estão revogados Os artigos 240, § 1°, f, do Código de Processo Penal, 

bem como o artigo 63, 11, da Lei de Falências. Com efeito, o dispositivo 

processual penal em tela é hoje derrogado, já que a busca domiciliar é de 

mandado privativo das autoridades judiciárias e n8o mais das autoridades de 

policia judiciária. Note-se que O citado penalista sequer falou no artigo 41 da Lei 

de Execuçdo Penal. Isto, porque a norma infraconstitucional, Lei n.O 7.210184 

M. Lucena, Violaç4ío de correspond&ncia, v. I, p. 46-7. 
le2 J.F. Mirabete, Manual de direito penal. v. 2, p. 199. 



(Execuções Penais) não deu guarida, nas suas condicionantes, à violação do 

conteúdo das missivas particulares. Cuidava ela de um bem jurídico diverso: o 

contato com o mundo exterior, e ai estabeleceu restrições, e não daquilo que 

nos debruçamos a analisar: a inviolabilidade da correspond6ncia. 

Entende-se que o "contato com o mundo exterior" por meio 

de correspondência possa ser suspenso ou restrito. Ora, se o Estado pode o 

mais, privar fisicamente o condenado do contato com o mundo exterior com a 

imposição de pena privativa de liberdade, tão certo é que poderá, 

motivadamente, alargar este isolamento com a suspensão ou restrição, sempre 

temporárias, do contato por correspondência. 

Todavia, estender a interpretação para atingir outro direito, 

este integrante da intimidade individual: a inviolabilidade de correspondencia, se 

nos parece inadequado e ilegal. Por todo o já exposto é inquestion6vel que a 

violação tipifica-se claramente no artigo 151, caput, do Código Penal Brasileiro. 

A figura típica do delito de violação de correspondência é de 

mera conduta, inexigindo, pois resultado causalistico. O dolo finalístico que 

impõe a reprovabilidade da conduta, não se descriminaliza com a invocaçao, 

inócua, por parte do agente penitenciário, de que agiu em estrito cumprimento 

do dever legal ou exercício regular dedireito. 

Expurgue-se ainda mais, eventual busca de justificativa na 

deturpa@o dos ensinamentos 'administrativistas, invocando-se poder 

discricionário do administrador público. Ora, o ato administrativo perfeito tem 

corno princípio elementar a legalidade que, se inobservada, transmuta-lhe em 

ato arbitrário e, como contra legem, eivado de vício insanável e capaz de deixar 



o agente à sorte das penas da lei; lembre-se o axioma do Direito. Administrativo 

que, se pelo principio da legalidade, a todos 6 dado fazer tudo aquilo que não 

seja defeso em lei, ao administrador somente é permitido aquilo que ela o 

autorize. 

Devassar, qual seja "invadir ou obseniar aquilo que é defeso 

ou vedado; ter vista para dentro deuqe3, em se tratando de correspondência 

fechada e com destinatário certo, mesmo que ele submetido a pena privativa de 

liberdade, é prática abominável que não só deixa de encontrar aporte no 

ordenamento jurídico mas, em sentido absolutamente inverso, implica em injusto 

com reprimenda legal da esfera penal, concomitante com a esfera 
c 

administrativo-disciplinar. 

Em suma, a nova ordem constitucional outorgou proteção de 

contornos absolutos, náo transponivel, ainda que por determinaçao judicial.IB4 

Ou seja, na esteira trilhada pelo legislador constitucional de se ampliar o rol de 

proteções à esfera jurídica dos cidadãos, foi reconhecido o "direito do indivíduo 

a privacidade das .diversificadas espbcies de comunicaç~o, bem como dos 

dados que lhe são particulares, ífltimos, e, por sua vontade, impublicizáveis. E, 

como é óbvio, constitui ilicitude, reprovada que é a respectiva e ignominiosa 

3 165 atuação violadora pelo f~osso ordenamento jurídico, em nível constituciona! . 

Em que pesem as numerosas e qualificadas vozes 

reconhecedoras da inviolabilidade absoluta do sigilo da correspondência, há 

MICHAELIS. D i i r i o  p & b  da língua portuguesa. São Paulo: ~elhorarn&tos, 1987. 
ls4 O que defluo do artigo 5, XII: "É inviolável o sigilo da correspondencia e das comunicaçbs 
telegráficas, de dados e das comunicaç8es telefdnicas, Salvo, no Último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

rocessual penal". 
P65 Rogerio Lauria Tucci, Direitos, pp. 430-431. 



aquelas que procuram abrandar a rigidez do mandamento constitucional com 

escora no princípio da proporcionalidade, quer seja para reconhecimento da 

validade da prova para a demonstração da inocência do réu, quer mesmo para 

impedir que venha a correspond.ncia ser utilizada como meio para a prhtica de 

condutas delituosas. 

Conforme já decidido pelo STF: 

(...) a administração penitenciária, com fundamento em razbes de 

segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem 

jurldica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a 

norma inscrita no artigo 41, parágrafo único, da Lei no 7.210184, 

proceder à interceptação da correspond6ncia remetida pelos 

sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo ' 

epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas 

i~icitas.'~ 

Natural não venha a primeira ser violada, justamente pela 

aura de privacidade que se estabeleceu entre o remetente e o destinatário, 

expectativa absolutamente comum a todo homem médio, e que estaria ausente 

quando a correspondência, por exemplo, se encontrasse aberta e até mesmo 

exposta em local porventura acessível a terceiros. 

Assim e que no sistema infraconstitucional de tutela e 

preservação dos direitos fundamentais, a inviolabilidade da correspondência t$ 

assegurada, pelo campo penal, u>m a previsao típica do crime de viola@o de 

correspond8ncia, assim redigido no artigo 151 do C6digo Penal: "Devassar 

indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem". 
. 

166 HC no 70814-5-SP, Relator: Celso de Melo. 



Como assinalam Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior 

e Fábio M. de Almeida ~e l rnanto '~~:  

O objeto material 6 correspondencia (carta, bilhete, telegrama, 

fonopostal, cqcograma etc.). Deve tratar-se de correspondência 

fechada e dirigida a outrem (pessoa certa e determinada), embora 

possa até ser andnimo o remetente. A açâo 6 devassa (olhar dentro, 

tomar conhecimento), admitindo a doutrina que seja praticada sem 

abertura da correspondência (olhando contra a luz forte por exemplo). 

Diante de tal quadro, não seria possível falar em 

interceptação da correspondência e, por conseqüência, em violação do sigilo, 

acaso determinasse o juiz a juntada aos autos de uma carta já aberta. 

L 

Embora se reconheça que a natureza 6 outra, soluçao 

análoga foi adotada pelo Tribunal de Alçada Criminal quando instado a decidir 

acerca da legalidade da apreensao judicial de e-mails. Restou assim redigida a 

ementa: 

Não há se falar em violaçao do sigilo de correspondéncia e das 

wmunicaçbes telegráficas, de dados e das comunicaç6es telefdnicas, 

garantia constitucional prevista no art. 5@, XII, da CF, quando se cuida 

não de ilegal interceptaçao, mas da apreenao de e-mails jB em poder 

e ciencia do destinatário, decorrente de ordem judicial e quando 

fundadas suspeitas existem que possa o material elucidar a prática de 

infração pena1.16" 

Pelo exposto, nota-se que houve, no Brasil, a progressiva 

conscientização social no sentido de valorizar a incorporação dos direitos 

humanos nas diversas Constituições nacionais. 

Código Penal Comentado, p. 301. 
lBe TACrim, MS 360.50418 - 2'' Cam. - j. 27.07.2000 - Relator: José Urban. 



Todas as Constituições brasileiras apresentaram Declarações de 

Direitos. As duas primeiras contentaram-se com as liberdades públicas, 

objetivando limitaçges ao Poder. As demais, a partir de 1934, acrescentavam a 

estas, na Ordem Economica, os direitos sociais. A atual já previ3 ao menos um 

dos direitos de solidariedade. 

Essa incorporação ocorreu gradativamente, de forma a tender 

cada vez mais aos anseias da população, que exigia uma maior garantia para a 

efetivação de seus direitos. 

Houve a conscientização de que esta seria a única forma de 

implementação dos direitos humanos a todos os indivíduos, para que estes c 

pudessem exercer de fato sua cidadania. 





passaram a abranger os fundamentos dos direitos econ6micos, 

sociais e culturais. 

4) Diante desse quadro, o conteúdo das Constituições se ampliou, 

passando a incluir também as tarefas do Estado e créditos em favor 

dos cidadãos, aproximando-se mais da coletividade. 

5) As Constituições contemporâneas passaram a enumerar diversas 

matérias, que foram sistematizadas num todo unitário e coerente, 

porque o Poder Constituinte entendeu que seriam fundamentais para 

a coletividade. alargando a concepçao da Constituiçao para incluir 

direitos positivos econdmicos, sociais e culturais, além de outros c 

temas. 

12) A evolu@o dos direitos fundamentais demonstra que, não mais de 

pode falar em liberdade e igualdade, sem a existência dos 

pressupostos materiais que viabilizem tais direitos, surgindo a 

necessidade de assegurar meios que possibilitem seu exercicio, o 

que ficou plenamente reconhecido com a Declaração dos Direitos 

fundamentais do Homem de 1948, que influenciou os Estados 

Modernos a incluir os direitos sociais entre o rol dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

13) A ampliação do conteúdo das Constituiçdes foi sentida nos países 

que adotavam novas Cartas e passou-se a adotar o modelo do 

Estado Social na Alemanha, México, sendo que os reflexos dos 

novos textos se fizeram sentir no Brasil. 



14) O controle de constitucionalidade, nos modernos Estados 

Democráticos de Direito, é a garantia inafastável da imperatividade e 

efetividade da Constituição, norma fundante de uma comunidade 

político-jurídica. Em sua ausência, o Texto Constitucional fica 

desprovido do caráter de norma jurídica suprema do ordenamento 

jurídico, à qual todos os Poderes e instituições devem curvar-se. E, 

nessas condições, fica reduzido a um mero complexo de regras cuja 

eficácia e disposição fica à mercê das instâncias constituídas, 

mormente o Poder Legislativo e Executivo. 

Historicamente, como fartamente registra a literatura constitucional, 

detecta-se dois sistemas de controle jurisdicional de 

constitucionalidade: O "europeu" e o "americano". 

16) OS textos constitucionais têm criado diferentes modelos ou sistemas 

de controle jurisdicional, 0s quais, ora sBo exercidos pela judicatura 

ordinária, ora por um órgão junsdicional especializado. A primeira 

modalidade - judicatura ordinhria - corresponde o sistema 

americano; enquanto a segunda - brgão jurisdicional especializado - 
é denominada sistema europeu. 

17) 0 sistema europeu, também chamado de "sistema austríaco", e que 

se consolidou após a 2a Grande Guerra, realiza o controle 

concentrado abstrato de normas, a cargo, via de regra, de um 

Tribunal Constitucional. Uma peculiaridade deste sistema é que o 

órgão encarregado da jurisdiçao constitucional não se inclui no 

Judiciário, nem em qualquer dos Poderes clássicos, sendo 



independente em relação a todos os tr6s. Compõe-se de pessoas 

que normalmente não pertencem aos quadros da Justiça, escolhidas 

com forte influência da representação e dos partidos políticos, que 

apreciam a norma impugnada in abstrato, sem referências a casos 

concretos, cujas peculiaridades poderiam comprometer a isenção 

das discussões. 

18) Esta forma de controle pode, pelo menos na Alemanha, fugir do tudo 

ou nada que é o juizo de constitucionalidade/inconstitucionalidade, 

para adotar fórmulas mais flexíveis: impor uma interpretaçao 

"conforme a Constituição"; manter em vigor por certo tempo a norma 
L 

inconstitucional, dando tempo para que o Parlamento a substitua por 

outra, essa constitucional; editar regras que supram a omissão do 

' legislador etc. Tal "flexibilização" atinge muitas vezes os pr6prios 

efeitos a serem conferidos à decisão em matéria constitucional, 

admitindo-se, em alguns casos, somente efeitos "ex nunc" e não "ex 

tunc", graduando-se, politicamente, os efeitos da anulação do ato 

inconstitucional. 

19) Para o sistema americano de controle difuso, a apreciação da 

constitucionalidade aparece situada na esfera normal e ordinária de 

atuação do Judiciário. Isso acontece, quando este Judiciário, ao 

julgar um litígio, precisa determinar qual a norma aplicável. 

Vislumbra-se a . antinomia entre a norma legal e a norma 

~onstitucional como uma esp6cie de conflito de leis tio espaço, 

prevalecendo a última, em razãio do postulado da hierarquia das 

normas, que tem no comando constituciohal a regra suprema. Por 



esta razão tem-se admitido que o sistema americano consagra o 

controle de constitucionalidade nos moldes de um controle de 

20) Cada sistema político concreto apresenta suas próprias 

peculiaridades, que afetam tanto as funções como os procedimentos 

a serem adotados, produzindo-se uma espécie de simbiose entre os 

sistemas americano e europeu, ainda que com a preponderância 

dos elementos de um ou outro. 

21) O sistema misto desenvolvido no Brasil incorporou duas linhas de 

controle: a mericana, inspirada em Marshall, e a européia, c 

inspirada em Kelsen. Estas duas linhas de controle vinculam-se à 

eficscia de um ato judicial comumente chamado declaraçdo de 

inconstitucionalidade. Ou ainda, tal controle de constitucionalidade 

combina elementos do controle difuso-concreto com outros do 

sistema concentrado-abstrato. 

22) Com a. promulgação da Constituição de 1988 assiste-se a 

consolidação de um complexo sistema de controle jurisdicional de 

constitucionalidade, com a continuidade da conjugação dos sistemas 

difuso e concentrado. 

23) Novos representantes são admitidos nos termos do art. 103 do Texto 

Constitucional. E, assim, poder propor a ação de 

inconstitucionalidade: I - o Presidente da República; II -,a mesa do 

Senado Federal; I11 - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a 

mesa de Assembléia Legislativa; V - o Governador de Estado; VI - o 



Procurador-Geral da República; VI1 - o Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil; VIII - partido politico com representação 

no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacio-nal. 

24) Outra inovação da Constituição Federal foi a instituição de 

mecanismos de controle contra as chamadas "omiss6es 

legislativa~". Para as omissões "concretas" institui-se o Mandado de 

Injunção (art. sO, W I ) .  Para o controle abstrato, por seu turno, a 

Carta de 88 previu, na esteira do constitucionalismo português e 

espanhol, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 
c 

25) Ressalte-se que, embora o mandado de injunção seja semelhante à 

açáo de inconstitucionalidade por omissáo, já que ambos os 

institutos têm por finalidade dar eficácia à norma constitucional que 

necessita de legislação integradora, há várias diferenças entre eles: 

enquanto qualquer pessoa esth legitimada para promover a 

mandado de injunção, a ação de inconstitucionalidade por omissão 6 

requerida pelos legitimados do art.103 da CF; a competência para o 

julgamento desta, em relação à CF, 6 do STF, já o mandado de 

injunção é processado por vários tribunais federais ou estaduais 

(artç.102, I, q; 105, 1, h, 121, fi 4O, V da CF e art. 74, V, da 

Constituição do Estado de São Paulo); a ação de 

inconstitucionalidade por omissáo configura controle concentrado e 

em tese da omissão constitucional e o mandado de injunMo 6 

controle concreto que se refere a direitos individuais. 



26) Logo, apresenta o nosso ordenamento jurídico um sistema "misto" 

de controle de constitucionalidade do "ato" e da "omissão 

inconstitucional" (esta controlada atrav6s da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção), que 

abrange um controle político e um controle jurisdicional. Esse 

compreende o método concentrado, mediante a ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva, a ação declaratbria de 

constitucionalidade e ação de inconstitucionalidade dita genbrica, 

ressaltando-se que a decisão dessa produz efeitos erga omnes, e o 

método difuso, cuja decisão é inter partes e, no caso da 

inconstitucionalidade por ação, produz efeitos ex tunc, com a ' 

possibilidade de suspensão ex nunc da eficácia da norma declarada 

inconstitucional. 

27) Em face do exposto pode-se afirmar que, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o controle de constitucionalidade no 

Brasil foi objeto de significativo aperfeiçoamento, com a introdução 

de medidas e institutos destinados a prover uma maior defesa do 

Texto Constitucional. 

28) Desde então, "as decisões definitivas de mérito, pmfeidas 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" (CF , art. 102, 

inciso 111, § 2'). Procedeu-se, ademais, quanto a esta ação, à 

reduc;ão da legitimação ativa, nos seguintes termos: "A ação 



declaratória de 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" 

(CF, art. 103, § 4'). Também pela via desta Emenda instituiu-se no 

art. 102, 5 1' da Carta Magna um novo instituto, denominado de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tal instituto 

foi posteriormente regulamentado pela Lei no 9.882199. 

29) A par deste complexo sistema de controle da Constituição pela via 

jurisdicional, tem-se observado um agudo desenvolvimento do 

sentimento constitucional no país. 
c 

30) Contrariamente a tal encaminhamento do controle de 

constitucionalidade no Brasil, Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o " ~  

afirma que, o controle de constitucionalidade assumiu um caráter 

político e nele se pretende que o Supremo Tribunal Federal atue 

como órgão político. Para este autor, a apreciação da conveniência 

ou oportunidade de não atribuição de efeitos "ex tunc" à decisão 

declaratória é uma apreciação tipicamente política. Com tudo isso 

decorre, o Supremo Tribunal Federal se torna uma terceira CAmara 

do Poder Legisiativo. 

31) 0 s  aspectos políticos que revestem atualmente a escolha dos juizes 

e ministros dos tribunais superiores em nosso país, em especial os 

do Supremo ~ribunal Federal, com influência decisiva no controle de . 
r,onstitucionalidade das normas e em detrimento, na maioria das 

lB9 Daniel Sarrnento, Eficacia Temporal do Controle de Constitucionalidade das Leis, p. 12. 



vezes, da chamada justiça social e da efetividade processual, de fato 

assumiram contornos preocupantes. 

32) Finalmente, temos como ponto inarredável a premissa de que, o 

controle de canstituciorlalidade das leis e atos normativos imp6e-se 

como uma conseqüência do fato de se considerar a Constituição 

como norma jurídica suprema do ordenamento jurídico. Para a 

defesa e promogo da Constituiçáo 6 imperativo a instituiçao de uma 

autêntica jurisdição constitucional, vocacionada a afirmar a 

inequívoca e inquestionável supremacia do Texto Constitucional, e, 

por via de consequência, privar de efeitos as normas que lhe 
c 

contrariam. 

33) Importa, assim, que as normas constitucionais náo configurem 

simples declarações de princípios, mas, pelo contrário, apresentem- 

se como Direito diretamente aplicável. 

34) Por outro lado, deve-se admitir que a Justiça Constitucional 6 uma 

consequência imediata do princípio da supremacia da Constituigo. 

Mais do isso, a jurisdição constitucional deve ser considerada uma 

típica manifestação do Estado de Direito, que supõe a consagração 

do principio da legalidade constitucional (supralegalidade) e a tutela 

dos direitos e liberdades, dentro de uma visão moderna da 

separação dos poderes. 

35) Assim, é mediante um adequado e bem estruturado ~ontrole de 

constitucionalidade das leis, com observância do devido processo 

legal, que se afere a necessária adequação das leis (ou atos com 



força de lei). Verificada a desconformidade do ato impugnado com a 

Lei Maior, impõe-se a imposição de inefidcia ao aludido ato, sem , 

que tal implique, como pretendem alguns, em ofensa ou 

comprometimento ao princípio da separação dos poderes ou à 

soberania do Parlamento. 

36) A constitucionalidade a ser aferida diz respeito tanto a 

constitucionalidade formal, que se refere a competência e a falta de 

regularidade no processo legislativo, como também, à 

inconstitucionalidade material, que se refere à contradição da norma 

impugnada com o conteúdo constitucional. Em nosso sistema 
c 

jurídico, portanto, diz respeito, tanto à inconstitucionalidade por 

ação, como à inconstitucionalidade por omissão. 

37) O nosso sistema de justiça constitucional permite, dentro do controle 

de constitucionalidade das leis, tanto a via direta como tambdm, a 

incidental. Inicialmente, conforme exposto, filiamo-nos ao sistema 

americano (via incidental), e, posteriormente, ao sistema europeu. 

38) Observando a experiência nacional, constata-se um manifesto 

aumento da complexidade do nosso sistema jurisdicional de controle 

de constitucionalidade, particularmente no que se refere ao controle 

concentrado (via direta). Tal se deveu à incorporação ao sistema 

inicialmente previsto na Constituição de 1988 de novos instrumentos 

veiculados via Emenda Constitucional (EC no 03/93) e legislação 
\ 

or-dinária (Leis no 9.868 e 9.882, ambas de 1999), que, de alguma 

forma, "politizaram" de forma negativa nosso sistema de controle, 



"flexibilizando" os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 

com manifesto comprometimento do principio da supralegalidade 

constitucional. 

39) Uma posição realista e consentânea com o constitucionalismo 

contemporâneo deve admitir uma "politização positiva" da jurisdição 

constitucional. Tal posição implica, em nossa ótica, na defesa da 

Constituição com um todo, como um sistema de normas e de 

valores. 

40) Em colaboração com os demais poderes políticos e com a pr6pria 

sociedade como um todo, a jurisdição constitucional deve colaborar , 

no desenvolvimento dos valores que servem de suporte ao próprio 

Texto Constitucional. Neste sentido, e somente neste, deve-se 

admitir que a justiça constitucional exerce uma função polltica, 

especialmente relevante em países como o nosso, marcado pela 

persistente marca do subdesenvolvimento. 

41) No Brasil,- contudo, o controle de constitucionalidade se politizou de 

uma forma negativa, em detrimento da eficácia do próprio sistema 

de controle de constitucionalidade. 

42) Finalmente, arremata Ivo Dantas que, em vigorando e vingando as 

"inovaç6es1' propostas "Conclusão dbvia, a violaç60 da Constituição 

pode ter direito positivo, mesmo depois de reconhecida, no processo 

competente, pelo Supremo Tribunal Federal, guarda da 

~onstituiçao. 

''O Ivo Dantas, O Valor da Constituiçi40, p. 245. 
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