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1. Objeto deste estudo 

No início de 1997, o Supremo Tribunal Federal, julgando recurso em mandado de 

segurança impetrado por alguns servidores civis da União, estendeu-lhes um reajuste 

de 28,86%, que fora concedido anteriormente, por lei, aos servidores militares. 

O Correio Brasiliense, de 25.2.97, reproduz frase atribuída ao Ministro Marco 

Aurélio: “Imaginem se estivesse em vigor o efeito vinculante. O Executivo ver-se-ia 

obrigado a estender, automaticamente, o reajuste de 28,86% a todos os servidores 

públicos e a pagar os atrasados na boca do cofre!”. 

A locução “efeito vinculante” aparece pela primeira vez, no ordenamento jurídico 

brasileiro, com a Emenda Constitucional n.º 3/93, 1  que deu ao art. 102 da lei magna, 

em seu § 2.º, a seguinte redação: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou de 

ato normativo federal produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo”. 

Fez mal o legislador, por várias razões, em incluir no texto constitucional esse 

neologismo enganadoramente fácil. (Quando a Constituição de Weimar criou tribunal 

para dirimir litígios constitucionais, observou Carl Schmitt – face à indeterminação do 

que fosse “litígio constitucional” – que a Corte se tornaria árbitro exclusivo da 

amplitude de sua própria competência.)2   

Propostas de emenda constitucional, em curso no Congresso, reptem esse erro, 

tentando conferir “efeito vinculante” a outras decisões do Supremo Tribunal Federal. 
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Substitutivo do relator (o deputado Jairo Carneiro) – datado de 17.6.96 – à 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 96/92, estende esse efeito às decisões 

proferidas em ação direta de inconstitucionalidade e ao processo que denomina 

questão constitucional incidente, além de criar súmulas vinculantes. Esta a redação 

que propõe ao § 2.º do art. 106: “As decisões definitivas de mérito do Supremo 

Tribunal Federal, nos casos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘l’ do inciso I, a partir de sua 

publicação oficial, serão oponíveis a todos e terão efeito vinculante relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”. 3   

Por sua vez, a PEC n.º 54/95, do senador Ronaldo Cunha Lima, pretende que assim 

se escreva o art. 102 da Constituição, em seu § 2.º: “As decisões definitivas de mérito, 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, após sumuladas, produzirão eficácia contra 

todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao 

Poder Executivo”. 

O Supremo Tribunal Federal vem insistindo na adoção do efeito vinculante de suas 

decisões, como se viu nos discursos pronunciados na cerimônia de posse, como seu 

Presidente, do Ministro Sepúlveda Pertence. 

No relatório dos trabalhos realizados por essa Corte no exercício de 1995, anota 

seu Presidente: “No período de outubro de 1988 a março de 1995, 68,32% dos 

acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal são repetitivos. A pesquisa revela, 

ademais: em 1988, outubro a dezembro, o percentual de acórdãos repetitivos foi de 

61,54%; em 1989, 50,40%; em 1990, 36,83%; em 1991, 38,90%; em 1992, 49,15%; em 

1993, 71,90%; em 1994, 82,41%; em 1995 até o mês de março, 88,88%. Quer dizer 

que, neste ano, praticamente nos limitamos a repetir decisões já proferidas. Ora, isto 

não é racional e não ocorreria se as decisões tivessem efeito vinculante” (p. 44). 

“O efeito vinculante”, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, “seria estendido às 

decisões proferidas nos recursos extraordinário (STF), especial (STJ e TSE) e de revista 

(TST), desde que sumuladas as decisões. O efeito vinculante seria, portanto, da súmula 

da jurisprudência, súmula que, aprovada por votação qualificada, produziria eficácia 

“erga omnes” e efeito vinculante relativamente aos órgãos judiciários sujeitos à 

jurisdição do Tribunal e relativamente ao poder Executivo” (id., p. 43). 

Entretanto, o que é “efeito vinculante”? 

Os autores da proposta que originou a EC 3/93, os seus intérpretes, os 

parlamentares que propõem a extensão do “efeito vinculante” a outros tipos de 

decisão, e os interlocutores no debate  que a propósito se estabeleceu, têm em 

vista a mesma coisa, quando falam em “efeito vinculante”? Veja-se a diversidade das 

locuções contidas nos textos que há pouco mencionei: “As decisões... serão oponíveis 
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a todos e terão efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Judiciário e ao 

Poder Executivo” (EC 3/93; e também, no essencial, a proposta Jairo Carneiro); “força 

vinculante para todos os efeitos” (RISTF); “eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Judiciário e ao Poder Executivo” (proposta 

Ronaldo Cunha Lima). Quando se vai à busca de figuras semelhantes no direito de 

outros países, encontramos expressões como “As decisões do Tribunal Constitucional 

são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as dos 

restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades” (lei portuguesa de organização, 

funcionamento e processo do Tribunal Constitucional, art. 2.º); a Constituição 

portuguesa, por sua vez, fala em “força obrigatória geral” da declaração de ilegalidade 

(art. 281). 

A locução contida na EC 3/93 corresponde à do direito alemão, de que se originou. 

É conhecida a distinção que se faz entre Gesetzeskraft (força de lei) e Bindungswirkung 

(efeito vinculante). Embora designando coisas diferentes, o fato de serem utilizados 

esses termos sempre em conjunto (como vimos nas locuções acima reproduzidas), 

indica uma certa inseparabilidade, ou dependência de um com relação ao outro. 

No estudo intitulado “Nota breve sobre o efeito vinculante”4 examinei alguns 

aspectos dessa nova figura. É preciso agora retomar o tema, para analisá-lo sob o 

prisma processual. Remeto o leitor previamente àquele estudo, que embora não 

sendo necessário à compreensão deste, ajuda a contextualizá-lo sob os pontos de vista 

histórico e político. 

2. Eficácia. Existência. Força. Vigor. Efeitos 

Em física, efeito é pólo (o conseqüente) na relação de causalidade, aquilo que 

existe em decorrência da causa (ou antecedente). 

Pretendendo conferir, à norma jurídica, a mesma automaticidade das leis da 

natureza, o homem concebeu o efeito jurídico como o movimento que decorre, 

necessariamente, da incidência da norma. 

Essa relação acontece no plano das nossas representações. Direitos e obrigações 

nascem pela mera incidência abstrata da norma, independentemente de que os bens 

que lhes dão conteúdo se materializem. 

O primeiro cuidado, ao definir “eficácia”, é não confundi-la com “efetividade”. 

Esta, referida à imponibilidade do ordenamento jurídico, alude à coincidência entre o 

direito que está nas leis (dever-ser) e o direito cujo conteúdo se realiza como fato 

concreto da vida. A incidência da lei pertence ao plano lógico da eficácia; sua 

aplicação, ao plano concreto da efetividade. 
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Essa distinção envolve o reconhecimento de vários tipos, ou níveis de realidade. As 

normas jurídicas são enunciados de linguagem. O plano em que elas operam é uma 

instância performativa, isto é, um universo construído de significações. 5  

Eficácia é qualidade daquilo que tem força, e daquilo que produz efeito. 6 Esses 

termos são utilizados não só com relação à norma, mas também com relação ao fato 

jurídico e à sentença. 

A força é elemento inerte, simples emanação da existência. Equivale, em termos 

físicos, à resistência oposta por um corpo, que ocupa lugar no espaço e cuja existência, 

por isso, não pode ser ignorada pelo observador ou pelo operador. 7  

O casamento entre A e B não tem, ordinariamente, qualquer efeito com relação a 

C; não emite energia que alcance a esfera jurídica de C, provocando-lhe modificações. 

Mas a existência desse fato do mundo jurídico não pode ser ignorada quando se trata 

das relações negociais entre A e C. Note-se a diferença se A e B vivessem como 

casados, sem serem casados; essa comparação entre casamento e concubinato (ou 

união livre, ou união estável), mostra que o conceito de força oculta-se geralmente 

atrás de referências à forma, prova ou publicidade do ato. 

O art. 135 do Código Civil fornece exemplo interessante: “O instrumento particular, 

feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na administração e disposição 

livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas, prova as obrigações 

convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se 

operam, a respeito de terceiros, antes de transcrito no registro público”. 

Consideremos esse terceiro (C) como um credor de A. Parece evidente que um 

contrato entre A e B (res inter alios acta) não atinge a esfera de direitos de C, ou seja, 

não produz normalmente qualquer efeito com relação a C, antes ou depois de 

registrado. O legislador utilizou inadequadamente o termo “efeitos”: o que decorre da 

norma é que o instrumento particular, se não foi registrado, não obsta a atuação de C, 

isto é, não lhe pode ser oposto como barreira ou impedimento à cobrança do seu 

crédito. Esse termo “opor” (oposição, oponível) aparece em alguns textos, 

apropriadamente, como reflexo da força. 

Nesses dois exemplos acima, tratamos da força do fato jurídico. Entretanto, as 

normas também têm força, que não se confunde com seu vigor. Ainda que não 

venham a incidir, ou enquanto não incidem, elas demarcam o mundo jurídico, 

conformam as nossas expectativas, orientam nosso comportamento. Essa a sua força. 

Já o vigor da norma é sua capacidade de produzir efeitos, expressa na previsão 

abstrata de um fato, a que se liga o efeito correspondente; ocorrendo concretamente 

esse fato, produz-se automaticamente o efeito. Daí dizer-se que o fato produz o efeito 

(pela incidência da norma), ou que, ocorrendo o fato, a norma produz o efeito. 
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Se a lei não é aplicada espontaneamente, é a sentença que opera a mediação entre 

o plano da eficácia e o plano da efetividade. Assim, há diferença entre a eficácia da lei 

(a que corresponde sua incidência, que opera abstratamente) e a eficácia da sentença 

(correspondente à aplicação da lei), que opera mais rente à realidade dos fatos, 

buscando a efetivação da lei. 

A distinção entre força e efeitos contribui para desfazer alguns equívocos 

achadiços na doutrina e nos enunciados legais, notadamente quando se fala em 

“efeitos” da sentença contra todos, em “efeitos naturais”, ou em “eficácia probatória” 

da sentença. 

Se a sentença é meramente declaratória, sua eficácia esgota-se na força: não 

produz efeitos. A sentença declaratória posta-se entre A e B (as partes figurantes no 

processo) do mesmo modo como o ato jurídico “x”, acima referido. Se o objeto da 

sentença fosse a existência ou não da relação jurídica decorrente desse ato “x”, a 

sentença nada acrescentaria, que já não estivesse nele. A força dessa sentença – dada 

sua publicidade – também avulta perante terceiros, de igual modo como se ergue 

aquele ato “x”, após seu registro. 

É isso que tem em vista, por exemplo, o art. 472 – fim do Código de Processo Civil: 

“Nas causas relativas ao estado da pessoa, se houverem sido citados no processo, em 

litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada contra 

terceiros”. 

Se a sentença é constitutiva, é efeito o que resulta para as partes, quanto à relação 

jurídica material que se constituiu. E é força a presença, face a todos os demais, dessa 

relação. 

O mesmo acontece com o elemento declaratório das sentenças condenatórias, 

constitutivas, mandamentais e executivas. 8 Se a força do fato não lhe dava suficiente 

visibilidade, essa visibilidade, com a sentença, faz-se induvidosa. 

A utilidade última da decisão declaratória reside em que, se necessário, ela pode 

ser invocada como quaestio praejudicialis, em ação de efeito (ação condenatória, ou 

constitutiva, ou mandamental, ou executiva). 

Efeito é o fator ativo da eficácia. Transitada a sentença em julgado, configura-se 

sua existência imutável. Operam-se seus efeitos próprios, esgota-se a função 

jurisdicional pertinente ao pedido. Isso nada tem a ver, por exemplo, com a 

repercussão ética de uma condenação, tão forte que tornasse desnecessária a 

execução por parte do credor. Isso também nada tem a ver com a execução da 

condenação, fato (externo à sentença condenatória) que pode ou não ocorrer. 

Transitada a sentença em julgado, o que passa a existir no mundo jurídico, que não 
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estava antes? Além dela mesma – a decisão formalmente considerada – passa a haver 

uma condenação, ou uma relação jurídica nova, ou um mandamento, ou uma 

transferência patrimonial. Essas modificações ocorreram no plano da realidade lógica 

correspondente à instância performativa (plano da eficácia), em razão do mero 

trânsito em julgado, e independentemente de qualquer ato posterior de execução ou 

de efetivação. Em alguns casos cessa aí a incursão na realidade: aplicando a lei ao caso 

concreto, a sentença produziu toda sua efetivação possível. Isso nada tem a ver, 

também, com a efetivização da sentença executiva ou da sentença mandamental, que 

embora desdobrada no tempo incrusta-se ontologicamente na sentença. 

Muito de confusão ou desencontro na lei, jurisprudência e doutrina brasileiras em 

matéria de jurisdição constitucional, advém de imprecisão terminológica, que não 

observou, situou ou nomeou adequadamente os fenômenos, a partir da distinção 

primária entre existência, eficácia e validade. 

3. Coisa julgada. Eficácia geral. Eficácia coletiva 

3.1 O art. 472 do Código de Processo Civil diz que a sentença faz coisa julgada às 

partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. 

Parte é quem figura no processo como autor, réu ou interveniente (assistente, 

opoente, nomeado à autoria, denunciado à lide, chamado ao processo). 9 O conceito 

de parte, diz com precisão Clóvis do Couto e Silva, é meramente formal (Comentários 

ao CPC, Ed. RT, 1982, p. 489). É indiferente saber se a parte no processo é parte na 

relação material de direito que se discute; porque, se não for parte na relação material 

de direito (ou não tiver nela interesse) será parte ilegítima no processo, mas parte. 

Não tendo sido parte no processo, o terceiro não pode ser prejudicado pela 

sentença: são ineficazes, a seu respeito, a condenação, o mandamento, a 

constitutividade da sentença; se ato executivo se pratica contra terceiro, ele tem 

direito a embargos (Código de Processo Civil, art. 1.046). 

“Como o conceito de parte envolve a idéia de destinatário dos atos judiciais” – diz 

Cândido Rangel Dinamarco (Litisconsórcio, Malheiros Editores, 1994, p. 20) – “é 

relevante associar a noção de parte à presença da pessoa como integrante de uma das 

posições inerentes à relação jurídica processual. Tal constitui uma projeção da garantia 

constitucional do contraditório, à luz da qual se constrói então o conceito de parte 

apto a possibilitar distinção entre pessoas que podem e pessoas que não podem ser 

atingidas pelos efeitos do processo”. 

O primeiro dever do juiz é ouvir. Se a parte é dispensada de discutir o direito e se o 

direito se presume conhecido pelo juiz, isso não o dispensa de ouvir, a parte, no que 
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diga sobre o direito. Parte é quem participa na produção da sentença, e o direito não 

está todo ele, a priori, no pensamento do juiz.  

“Tem-se como certo” – sumaria Cândido Rangel Dinamarco – “que seria arbitrário 

o poder exercido sem a participação dos próprios interessados diretos no resultado do 

processo. Essa participação constitui postulado inafastável da democracia e o processo 

é em si mesmo democrático e participativo, sob pena de não ser legítimo” (A 

instrumentalidade do processo, Ed. RT, 1987, p. 185). 

Ao dizer que a sentença não prejudica a terceiros, o Código de Processo Civil 

incorpora dogma do direito processual, revela princípio da relação processual, e traduz 

direito fundamental: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devolvido processo legal” (Constituição da República, art. 5.º, LIV); o devido processo 

legal inclui o direito ao contraditório (id., inc. LV), e o direito de ver apreciada, em 

juízo, toda lesão ou ameaça a direito individual (id., inc. XXXV). 

Esse o efeito subjetivo da sentença: o de vincular a parte. Vincular é ligar, 

estabelecer laço, relação de subordinação. 

Por sobre o vínculo material preexistente, põe-se agora o efeito da decisão judicial: 

a parte sofre, na sua esfera de direitos, as modificações operadas objetivamente pela 

sentença; se vencida, e conforme o caso (se a sentença não basta à efetivação), expõe-

se à efetivação coercitiva. 

Esse efeito nada tem a ver com a coisa julgada, emanação primária da existência da 

sentença. O que faz, a coisa julgada, é estabelecer a imutabilidade judicial do que se 

decidiu, desenhar o contorno definitivo da decisão: se uma das partes voltar a juízo, 

pleiteando nova decisão sobre o que decidido foi, esbarrará na coisa julgada. A coisa 

julgada é força da sentença, não é efeito da sentença. 

São duas, portanto, as figuras abrigadas no art. 472, CPC; a frase final “não 

beneficiando nem prejudicando terceiros” não é expletiva da primeira. A coisa julgada 

opera secundum eventum litis, mas independentemente de requerimento das partes; 

já o efeito da sentença depende de requerimento das partes.  

3.2 Todavia, o art. 18 da Lei 4.717, de 29.6.65 (Lei da Ação Popular) veio dizer que 

“a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes exceto no caso de 

haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso qualquer 

cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 

prova”. 10  

Essa norma estende com relação a todos, nessa hipótese, a força de coisa julgada. 

Em conseqüência dessa eficácia erga omnes (contra todos, ou geral), nenhum outro 

cidadão, mesmo não tendo sido parte no processo, poderá (salvo o caso de 
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improcedência por insuficiência de prova) pleitear nova decisão sobre o que se decidiu 

na ação popular. Não se vê, nessa norma, ofensa aos direitos fundamentais acima 

referidos, dado que, em ação popular stricto sensu, não se litiga sobre direitos 

individuais.  

Julgada procedente ação popular, desfaz-se o ato ilegal ou lesivo ao patrimônio 

público, condenando-se ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua 

prática e os que por ele foram beneficiados; estes os efeitos da sentença, que vinculam 

os sujeitos passivos da ação (pessoas públicas ou privadas, autoridades, funcionários 

ou administradores, beneficiários do ato impugnado; v. art. 6.º da Lei 4.717). Julgada 

improcedente, nenhum efeito constitutivo se opera. A eficácia referida no art. 18 da 

Lei 4.717 é força de coisa julgada, oponível a qualquer cidadão que venha a ajuizar 

pedido idêntico. 

As normas do Código de Processo Civil de 1973 foram modeladas tendo em vista a 

solução de conflitos individuais, em que se refletem relação materiais subjetivas. A Lei 

da Ação Popular, cuidando de matéria diversa (direitos da coletividade), precisou 

dispor de modo diverso quanto à titularidade da ação, recorribilidade, efeitos da 

sentença, efetivação. O autor, aí, exerce representação pública. Além disso, a) o réu 

poderá abster-se de contestar, passando a atuar ao lado do autor (art. 6.º, § 3.º); b) 

qualquer cidadão poderá habilitar-se como litisconsorte ativo (art. 6.º, § 5.º); c) se ou 

autor desistir da ação ou der motivo à extinção do processo, o Ministério Público, ou 

qualquer cidadão, poderá promover o prosseguimento (art. 9.º); d) omitindo-se o 

autor, o Ministério Público deverá promover a execução da sentença (art. 16); e) quem 

foi réu pode promover a execução contra os demais (art. 17); f) a sentença que 

concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (art. 19, caput); e, finalmente, g) o Ministério Público, e qualquer cidadão, 

poderá interpor o recurso cabível das decisões proferidas contra o autor (art. 19, § 

2.º). 

O art. 18 da Lei da Ação Popular reproduziu-se, quase ipsis litteris, no art. 16 da Lei 

7.347, de 24.7.85 (Lei da Ação Civil Pública), destinada a proteger determinados 

interesses difusos ou coletivos. 

Por sua vez, a Lei 8.078, de 11.9.90 (Código de Defesa do Consumidor) traz regras 

minuciosas quanto à eficácia das sentenças proferidas em ações de defesa do 

consumidor. 

Tratando-se de interesses ou direitos individuais homogêneos – assim entendidos 

os de origem comum (art. 81, parágrafo único III) – a sentença aproveita a todas as 

vítimas do mesmo ato ofensivo a direito do consumidor (art. 103, III); ou seja, mesmo 
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o consumidor que não foi parte no processo como autor, poderá promover em seu 

benefício a execução da sentença condenatória. 

Tratando-se de interesses ou direitos coletivos (“interesses ou direitos 

transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”, art. 

81, parágrafo único, II) a sentença fará coisa julgada – salvo improcedência por 

insuficiência de provas – com respeito a todas as pessoas do mesmo grupo, categoria 

ou classe (art. 103, II), ou seja, analogamente ao que acontece na ação popular, a 

qualquer outra entidade que formule pedido semelhante em juízo, poderá ser oposta 

a exceção de coisa julgada. O mesmo acontece, mutatis mutandis, tratando-se de 

interesses ou direitos difusos (os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; art. 81, 

parágrafo único, I, e art. 103, I). 

Em nenhuma dessas hipóteses fica o terceiro – aquele que não foi parte no 

processo – comprometido pela sentença, ou exposto à sua execução (esse o sentido 

do art. 103, §2.º, aliás, meramente expletivo); apenas fica impedido, o terceiro, de 

pleitear – como autor ou como réu – outra decisão sobre a mesma matéria (a não ser 

no caso de danos sofridos individualmente, se a decisão anterior tiver sido proferida 

em ação civil pública: Lei 8.078, art. 103,§3.º). 

É importante sublinharmos como réu. O terceiro, quando demandado, não poderá 

pleitear decisão diversa quanto ao fato e quanto ao direito objeto da ação coletiva em 

que não foi parte. A coisa julgada, nessas ações, estabelece para os terceiros 

(respectivamente, todos os demais cidadãos, todas as demais pessoas, todos os 

demais titulares dos mesmos direitos coletivos), um precedente imutável. A única 

discussão possível aí será sobre a limitação, dos efeitos da coisa julgada, ao âmbito da 

jurisdição em que a decisão foi proferida. 

Ações coletivas (gerais ou restritas), destarte, além das vantagens quanto à 

economia processual e ao acesso à justiça, acrescentaram certeza ao ordenamento 

jurídico. Se as sentenças aí proferidas são imutáveis, dentro de seus amplos e 

abstratos limites subjetivos, têm os respectivos enunciados decisórios, dentro desses 

limites, força análoga à da lei, e só por lei podem ser modificados. 

Uma cautela se impõe, a de não se tomar, como ação coletiva, o que for ação 

plúrima ou potencialmente plúrima. E uma conclusão ressalta: a de que ações coletivas 

são ações do público, e não ações contra o público. Ou seja, o interesse público está ou 

presume-se estar no pólo ativo da ação, mesmo que se trate de ação contra 

autoridade pública ou o governo. Sob esse aspecto, a ação coletiva é ação de controle 

dos atos da autoridade pública ou do governo, exercido pela sociedade. Nenhuma das 
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ações coletivas acima examinadas admite que se ponha, a coletividade, em seu pólo 

passivo; em nenhuma delas cabe sentença gerando efeitos contra a coletividade; 

inexiste, em nosso ordenamento jurídico, ação cuja sentença possa condenar a 

coletividade, constituir relação jurídica nova gerando obrigações para a coletividade, 

gerar mandamento contra a coletividade, arrancar bem que estivesse do domínio da 

coletividade ou de cada um dos seus membros. 

4. Aspectos da jurisdição constitucional 

4.1 Jurisdição constitucional é garantia da Constituição; meio de controle do povo 

sobre o governo; meio de controle do povos sobre as classes política e os interesses 

políticos, que vai além da atribuição periódica do voto; meio de controle que o autor 

da Constituição exerce para preservá-la contra abusos do governo. 

“Garantia a Constituição” – diz Kelsen – “significa garantia da regularidade das 

regras subordinadas imediatamente à Constituição, isto é, essencialmente, garantia da 

constitucionalidade das leis”.11  

Não basta à caracterização de um julgamento como jurisdicional – como parece às 

concepções convencionalistas – que ele tenha sido proferido por órgão do Poder 

Judiciário. Pontes de Miranda afirmou, no Tratado das Ações (Ed. RT, 1976, 1/237), 

que “jurisdição é a atividade do Estado para aplicar as leis como função específica. O 

Poder Legislativo, o Poder Executivo e os próprios particulares aplicam a lei, porém 

falta a todos especificidade da função”. Entretanto, para que uma decisão seja 

jurisdicional, não basta designar como judicial o órgão incumbido de proferi-la; nem 

atribuir, essa competência, a órgão que exerce habitualmente funções jurisdicionais. 

Na chamada “jurisdição voluntária”, por exemplo, não existe verdadeira jurisdição, 

mas exercício de função estatal judicialiforme (v., p. ex., Ovídio A. Baptista da Silva, 

Curso de Processo Civil, Sérgio A. Fabris Ed., 1987, p. 29; Gabriel de Rezende Filho, 

Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1948, 1/99). 

O fato de que se incumba, ao Supremo Tribunal Federal, o exercício de função não-

jurisdicional, foi discutido no julgamento de agravo regimental na representação n.º 

700; ali, contra o ponto de vista do Min. Moacir Amaral Santos, sustentando, a par de 

Alfredo Buzaid, ser a representação de inconstitucionalidade, manifestou-se o Min. 

Aliomar Baleeiro: “O Ministro Eloy da Rocha tocou num ponto também político, 

quando disse que isso que meu eminente mestre de processo, Prof. Amaral Santos, 

chama de ‘ação direta’ não era uma ação direta. Era algo diferente. Foi sempre a idéia 

que eu tive. Essa coisa de, por um processo de representação encaminhado pelo 

Procurador Geral da República, segundo a Constituição de 1946, poder o STF declarar a 

inconstitucionalidade em tese de uma lei estadual, e hoje, depois da EC 16, de uma lei 

federal, para mim não é uma ação... Para mim não é uma ação no sentido clássico, 
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genuíno do Direito Processual. Para mim é uma instituição de caráter político, à 

semelhança do impeachment, que, por mais que queiramos pôr dentro do processo 

penal, não é processo penal. É uma medida política, pouco importando que ela adote 

alguns dos ingredientes processualistas” (RTJ 45/690-714). 

Tem-se apontado como característica da jurisdição, a aplicação da lei ao caso 

concreto. Todavia, aplicar a lei ao caso concreto é o que fazem, nos seus atos 

quotidianos, os destinatários da lei: poder público e particular. Há diferença, 

entretanto, no fato de que estes aplicam a lei rotineiramente nos negócios de seu 

interesse, ao passo que o Judiciário aplica a lei com relação ao interesse manifestado 

pelas partes. 

Esse o sentido da “imparcialidade”, ou “neutralidade” da jurisdição: o fato de que, 

não podendo ninguém julgar em causa própria, o juiz deve ser alguém estranho às 

partes. O juiz não julga a si mesmo. Só se instaura em plenitude a jurisdição estatal 

quando, deixando a autoridade de ser irresponsável, cria-se uma cisão no poder 

estatal; o Judiciário é metapoder, poder de julgar o próprio Estado. 

Também não está exclusivamente na definitividade de suas decisões a 

características específica da jurisdição; o Direito pode reservar áreas de autonomia e 

discricionariedade a pessoas de direito privado e de direito público cujas decisões, em 

seu mérito, sejam irretocáveis. 

Estaria então, no contraditório, a característica específica da jurisdição, não fosse o 

fato de que, em vários outros tipos de processo, entre eles os administrativos, possam 

os interessados alegar, produzir provas, debater. A semelhança é maior entre o 

processo administrativo e o processo judicial quando, naquele, a iniciativa é do 

particular, que provoca a administração requerendo-lhe uma decisão ou uma 

providência. Essa semelhança também existe entre o processo administrativo 

disciplinar e a ação penal; a diferença está em que, no primeiro, o poder punitivo 

opera nos limites da relação administração-agente público, e na ação penal o poder 

punitivo decorre do imperium geral, ou soberania. 

A angularidade da relação processual não será nova distintiva se, em processo 

criminal, a relação se estabelecer entre o Estado de um lado e o acusado, de outro. A 

busca da angularidade é que impõe: a) que o acusador seja outro que não o julgador; 

b) que o acusado possa constituir livremente seu defensor, e, de preferência, escolhê-

lo dentro os que não sejam empregados públicos; c) que o juiz seja independente, 

posto acima do Estado-acusador. A função jurisdicional se ilumina quando se fixam as 

garantias constitucionais do processo. Essas garantias constitucionais do processo. 

Essas garantias se estendem a toda instância cuja decisão possa conter lesão ou 

ameaça a direito. Dizer que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
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ou ameaça a direito”. Dizer que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito” (Constituição brasileira, art. 5.º, XXXV) significa que a lei 

pode criar, modificar ou extinguir direitos, mas não pode suprimir a ação, como jus 

persequendi in judicio quod sibi debeatur. 

Esse tema (a natureza da função jurisdicional) voltou a ser toada, no STF, a 

propósito do processo de responsabilização do Presidente Collor. No julgamento do 

mandado de segurança n.º 21.564-0 – impetrado contra o Presidente da Câmara dos 

Deputados durante a fase autorizatória daquele processo – o Tribunal conhece da 

matéria e concedeu a segurança em parte, por entender que houvera violação de 

direito individual. Ficou vencido o Ministro Paulo Brossard (Supremo Tribunal Federal, 

Impeachment, Brasília, p. 188), que não conheceu do pedido, reportando-se ao voto 

proferido no julgamento da respectiva medida cautelar; sustentou, em resumo que “o 

impeachment é um processo estranho ao Poder Judiciário, que começa e termina no 

âmbito parlamentar, por expressa disposição constitucional. Nele o Judiciário não 

interfere” (ib., PP. 84 e ss.). O voto do Ministro Paulo Brossard não examina a questão 

da garantia prevista no art. 5.º XXXV da Constituição, mas seu resultado é que a 

desconhece, face à competência do Senado para julgar o Presidente da República 

(Constituição, arts. 52, I e 86). 

Reconhecer a existência de poderes discricionários implica o respeito, pelo 

Judiciário, das decisões proferidas por essas instâncias autônomas, sejam privadas, 

administrativas ou políticas; a injusticiabilidade, nessas hipóteses, cobre o mérito 

dessas decisões, nos limites de sua discricionariedade. Mas é impossível negar ação, 

sob o fundamento de ser injusticiável o mérito do ato impugnado, a quem alega 

demérito do ato impugnado, a quem alega lesão ou ameaça de lesão a direito 

individual. 

A bela e engenhosa definição que dá Chiovenda à jurisdição – atuação da lei 

mediante a substituição da atividade de outro12 – parece não se realizar sempre, nem 

reunir todos os elementos distintivos dessa função estatal. Segundo Antonio Carlos 

Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido R. Dinamarco (Teoria Geral do 

Processo, Malheiros Editores, 1996, p. 24), a jurisdição “é uma das expressões do 

poder estatal, caracterizando-se este como a capacidade, que o Estado tem, de decidir 

imperativamente e impor decisões. O que distingue a jurisdição das demais funções do 

Estado (legislação, administração) é precisamente, em primeiro plano, a finalidade 

pacificadora com que o Estado exerce”. Nessa mesma linha a definição de Cármen 

Lúcia Antunes Rocha, para quem “a jurisdição é a atividade estatal soberana pela qual 

se deslinda uma situação social de conflito, afirmando-se e aplicando-se o direito 

objetivo”.13  
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Em todas as formas de atuação consideradas como jurisdicionais, vemos que o 

julgador deve ser neutro ou imparcial, e somente agir mediante provocação; e que ele 

interpreta e aplica o direito, em procedimento contraditório. As decisões adotadas 

internamente às associações, pelos seus órgãos julgadores, também são definitivas, no 

âmbito interno dessas associações (sua reformabilidade pelo Estado é extra-sistêmica). 

Onde se reúnem esses elementos há jurisdição. Jurisdição estatal é a que, esses 

elementos, acrescenta a supremacia. Assim, pode haver jurisdição exercida por ente 

não-estatal, exercente de função estatal. 

Creio poder-se afirmar, em resumo, que jurisdição é poder conferido, a órgão 

inerte e neutro, de interpretar e aplicar o direito, em procedimento contraditório; e 

que estatal é jurisdição conferida a órgão soberano, ou integrante de sistema 

soberano. 

4.2 As pessoas em geral, e a administração pública, aplicam a lei em suas 

atividades diárias. É inadmissível que, ao fazê-lo, deixem de lado a Constituição; ou 

que, deixando de aplicar a norma constitucional incidente, apliquem, em seu lugar, 

uma lei incompatível com a Constituição. Nem é possível, sem dano potencial à 

Constituição, evitar que as pessoas possam defender, em juízo, interesses feridos por 

ato inconstitucional. O controle concreto de constitucionalidade decorre da natureza 

das coisas. 

A instituição de controle abstrato (a possibilidade de declarar-se a 

inconstitucionalidade de uma lei em tese) representa amplificação, e não restrição do 

controle difuso. Milhões de pessoas, através da declaração de inconstitucionalidade, 

em ação coletiva, ganham proteção contra o arbítrio do governo. Essa amplificação 

mostra-se com nitidez na história constitucional brasileira, na evolução gradual da 

representação de inconstitucionalidade, que a transforma em ação da cidadania.14  

Há países, porém, que não possuem controle difuso (o controle concreto, 

difundido por todas as instâncias judiciárias). Admite-se aí apenas controle abstrato, 

concentrado de preferência em somente um tribunal. A par do controle abstrato, pode 

haver controle concreto concentrado de preferência em somente um tribunal, como 

acontece na Alemanha, com a Verfassungs-beschwerde (recurso constitucional; 

Constituição alemã, art. 93, I, 4a) e na Espanha, com o recurso de amparo 

(Constituição espanhola, art. 161, I, “b”, e 162, I, “b”). 

Instituir controle concentrado é estabelecer instâncias especiais, e exclusivas, para 

julgar matéria constitucional. De modo que, suscitada matéria constitucional em outro 

juízo que não aquele(s), as partes poderão argüir incompetência do juízo, ou requerer 

que a matéria não seja conhecida. Se for hipótese simplesmente de não 

conhecimento, o juízo dela não conhecerá, ou poderá, antes de passar ao mérito, 
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suspender o processo remetendo a prejudicial de inconstitucionalidade ao tribunal 

competente (Constituição alemã, art. 100, I; Constituição espanhola, art. 163). 

Há distinção entre sistema concentrado e controle concentrado. No sistema 

brasileiro de controle de constitucionalidade, existe controle concentrado – exercido 

mediante a ação direta de inconstitucionalidade – mas não há sistema concentrado. 

Sistemas concentrados são, entre outros, os da Alemanha e Espanha, em que 

somente a Corte Constitucional pode proferir decisão de inconstitucionalidade. 

A Constituição espanhola não inclui o Tribunal Constitucional no Poder Judiciário. 

Nem inscreve, na competência de qualquer órgão do Judiciário, a faculdade de afastar 

a incidência de uma norma, por vício de inconstitucionalidade. À parte os conflitos de 

competência, as argüições de inconstitucionalidade podem chegar àquela Corte, seja 

na forma do art. 163, acima referida (denominada “questão de inconstitucionalidade”), 

seja mediante ação de segurança (“recurso de amparo”), seja mediante “recurso de 

inconstitucionalidade” (interposto pelo Presidente do Governo, ou pelo Defensor do 

Povo, ou por cinqüenta senadores, ou pelos órgãos colegiais das comunidades 

autônomas, ou se for o caso pelas assembléias das comunidades autônomas).  

4.3 Na vigência da Constituição brasileira de 1946 discutia-se se a “representação 

de inconstitucionalidade” era ou não verdadeira ação. 

Para a resposta negativa concorriam ao menos dois motivos. O primeiro, tocante à 

natureza da representação. O segundo, relativo à natureza da função jurisdicional. 

Representação é manifestação com que se cobra da autoridade, providência que já 

deveria ter adotado de ofício; ou com a qual se dá ciência de um fato à autoridade, 

para que adote a providência cabível, de ofício. O direito de representação inclui-se no 

direito de petição, mas nela só existe provocatio ad agendum e não requerimento. A 

autoridade não pode negar-lhe conhecimento, dizendo que nela se omitiu menção à 

providência a ser adotada. 

A propósito de representação dissertava Alfredo Buzaid: “... o direito de 

representar tem, na sistemática constitucional brasileira, características próprias; 

consiste em denunciar abusos de autoridades e promover a responsabilidade delas. É 

o que está definido no art. 141, n.º 37, da Constituição Federal. ‘É assegurado a quem 

quer que seja o direito de representar, mediante petição dirigida aos poderes públicos, 

contra abusos de autoridades e promover a responsabilidade delas’. 

“O direito de representar foi atribuído a qualquer um, independentemente de sua 

capacidade política, e pode ser exercido contra todas as autoridades indistintamente, 

desde que pratiquem abuso na função pública” (Da ação direta declaratória de 

inconstitucionalidade no Direito brasileiro, Saraiva, 1958, pp. 102-103). 
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Acrescentava não ser representação o previsto na Lei 2.271/54 que atribuía ao 

Procurador-Geral da República a faculdade de pleitear, perante o STF, a declaração de 

inconstitucionalidade de ato ofensivo aos princípios enunciados no art. 7.º, VII da 

Constituição de 1946. Afirmava que nem a lei nem a Constituição empregavam o 

termo “representação”; fora Pontes de Miranda que assim designara o que, a seu ver, 

era verdadeira ação, e arrematava: “Toda ação pressupõe necessariamente três 

elementos subjetivos: autor, réu e juiz. O exercício da ação abre a via ao direito de 

defesa, pois ninguém deve ser condenado sem ser ouvido: audiatur et altera pars. Não 

há processo validamente constituído sem que a outra parte citada a fim de defender-

se. 

“(...)” 

“O Procurador-Geral da República é o autor da ação e opera como substitutivo 

processual, isto é, age em nome próprio, mas por interesse alheio. Não o move um 

interesse pessoal; ele representa toda a coletividade, empenhada em expurgar a 

ordem jurídica de atos políticos, manifestadamente inconstitucionais e capazes de pôr 

em risco a estrutura do Estado” (id., PP. 105-107). 

Acreditava-se, de modo generalizado, que a função do Judiciário resumia-se a 

aplicar a lei ao caso concreto, para dirimir um litígio. Não obstante, as ações 

declaratórias já sinalizavam ser possível cindir a lide, requerendo ao Judiciário, em 

processo autônomo, a emissão de uma declaração, que de outra forma viria incluída 

como elemento da sentença de efeito. Custou mais um passo perceber-se que, de 

outra forma viria incluída como elemento da sentença de efeito. Custou mais um passo 

perceber-se que, sendo muitas vezes elemento da decisão uma declaração de 

inconstitucionalidade, essa declaração poderia ser proferida em processo autônomo. E 

apenas outro passo para construir-se a ação coletiva, tendo como objeto essa 

declaração e inconstitucionalidade, em tese. 

Ora, o particular, e a Administração Pública, podem recusar-se a aplicar norma 

inconstitucional. Mas declarar a inconstitucionalidade de uma norma não é função de 

qualquer outro Poder, senão o Judiciário. Quando afigurou-se útil a possibilidade dessa 

declaração, em processo autônomo, criou-se o respectivo instrumento, que a EC n.º 

16/65 ampliou e chamou de “representação”. Os ministros Aliomar Baleeiro (RTJ 

45/714), Moreira Alves (RTJ 94/58), Djaci Falcão (RTJ 95/59), viram-na como um meio 

excepcionalíssimo ou peculiaríssimo de controle político, enquanto o Ministro Amaral 

Santos, invocando as Leis 2.271, de 22.7.54 e 4.337, de 1.6.64, assim como o 

magistério de Alfredo Buzaid, enxergava, aí, verdadeira ação (RTJ 45/706e ss.). 

4.4 A doutrina e a prática do controle de constitucionalidade criaram um conjunto 

de regras sobre o exercício da jurisdição constitucional. 
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Entre elas, a quarta, a quina e a nona das “regras de bom aviso”, arroladas por 

Lucio Bittencourt (O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, Forense, 

1968, pp. 116 e ss.): 

“O juiz deve abster-se de se manifestar sobre a inconstitucionalidade toda vez que, 

sem isso, possa julgar a causa e restaurar o direito violado”. (4ª) 

“Sempre que possível, adotar-se-á a exegese que torne a lei compatível com a 

Constituição”. (5ª) 

“Se apenas algumas partes da lei forem incompatíveis com a Constituição, estas 

serão declaradas ineficazes, sem que fique afetada a obrigatoriedade dos preceitos 

sadios”. (9ª) 

Essas regras, que não são restritivas da prestação jurisdicional em si mesma, mas 

do seu conteúdo, condensam-se num principio, que podemos chamar princípio de 

intervenção mínima. Se já na jurisdição comum não se admite ir além do pedido, a 

jurisdição constitucional contém-se no estritamente necessário. O fato a que se 

reporta o autor, na ação de inconstitucionalidade, é a incompatibilidade entre a norma 

impugnada e a Constituição. Assim, embora, se presuma que o juiz conhece o direito 

(iura novit curia), não basta ao autor aludir a essa incompatibilidade, devendo dizer 

precisamente em que ela consiste, apontando o preceito ou preceitos da Constituição 

vulnerados pela norma.   

Tem-se aplicação do princípio de intervenção mínima no aforismo segundo o qual, 

no controle de constitucionalidade, o Judiciário age como “legislador negativo”, não 

podendo assumir o papel de “legislador positivo”; no enunciado que mande apenas 

suspender eficácia, ao invés de suprimi-la; e no enunciado que mande apenas 

suspender eficácia, ao invés de suprimir eficácia mais existência. Se falta indicação 

clara a respeito de sua extensão, o conteúdo do decisum (ou o objeto da sentença) 

será o mínimo possível, desde que compatível com a Constituição, e suficiente à 

preservação do preceito constitucional vulnerado. 

O principio de intervenção mínima não se confunde com a autolimitação (self 

restraint), que se pretendeu copiar, no Brasil, através da malfadada “argüição de 

relevância”. O que há em outros sistemas – e às vezes nos desperta inveja como índice 

de bom funcionamento das instituições – pode não passar de elitismo social, ou 

elitismo judicial. Ou a jurisdição constitucional é aberta, ou põe-se em risco a 

supremacia da Constituição. Onde há mais juízes, não é preciso mais policiais. 

5. Mandado de segurança e efeito vinculante 

A ação especial de segurança – que a praxe designou como mandado de segurança 

– é espécie de ação mandamental.15 Na dicção da Lei 1.533/51, e da Constituição em 
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seu art. 5.º, LXIX, mandado de segurança é o que se concede, se procedente o pedido, 

a quem ajuizou ação, impetrando segurança. Segurança é a garantia, dada por órgão 

jurisdicional, de respeito a direito liquido e certo, ameaçado por ato de autoridade. 

Não podendo o Estado, criatura do Direito, afastar-se dele, a infração praticada pelo 

agente público entende-se como infração do agente público, que o Estado corrige 

mediante ato do juiz. É esclarecedor esse texto: “A força específica do mandado de 

segurança é a mandamentalidade: órgão do poder público dirige-se a outro órgão, 

mandando. A construção científica é, pois, a seguinte: o legislador (no Brasil, legislador 

constituinte) que, na esteira das regras constitucionais anteriores, tratou o ato do 

poder público como existente, mas nulo, permitiu o mandamento, em vez da só 

desconstituição, se a tempo foi usada a ação de mandado de segurança” (Pontes de 

Miranda, Comentários ao CPC, Forense, 1977, XIV/319). 

O Mandado com o qual se presta segurança não é simples ordem do juiz à 

autoridade coatora: é ato com o qual o Estado – através de órgão jurisdicional – 

restaura o ordenamento violado pela autoridade coatora; gera, por isso, fato da 

administração, em que o juiz se substitui à autoridade administrativamente 

competente para satisfazer ao impetrante; o que faltar, além disso, à efetivização do 

direito líquido e certo, é ato de instrumentação; se a autoridade coatora recusa a 

instrumentação, afasta-se a autoridade coatora – sujeita então às penalidades 

administrativas ou políticas por descumprimento de dever funcional – pondo-se 

substituto em seu lugar. Não há que falar nesse caso em crime de desobediência, 

tampouco em pena de prisão por desobediência a ordem judicial, como sanção por 

falta de efetivização. Fazê-lo, seria admitir alternativa à efetivização, e que o agente 

possa frustrar a vontade estatal. Mandamento é mais do que ordem. Isso se observa, 

com bastante claridade, no caso de mandado de segurança contra ato judicial. É 

impensável, aí, a desobediência do juiz, não apenas porque sua obediência faz parte da 

nossa cultura: mas porque a decisão superior, concessiva da segurança, é substitutiva 

da sua. 

Inexiste, na Lei l.533/51 (Lei do Mandado de Segurança), ou em qualquer outra 

relativa à ação especial de segurança, norma análoga à do art. 81, parágrafo único, III 

da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de tal modo que outro, que se 

ache na mesma situação do impetrante, venha a beneficiar-se com a concessão, a este, 

do mandado de segurança. E, para instituir-se essa extensibilidade, haveria problemas 

a considerar, quer pelo lado de quem impetra, quer pelo lado da autoridade com 

respeito à qual se impetra. 

A concessão do mandado – efeito preponderante da sentença – supõe a 

declaração (efeito imediato) da existência do direito líquido e certo. Quando se fala da 

extensão, a outros, dos efeitos benéficos da segurança, pode-se estar cuidando da 
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extensão do efeito declaratório (isto é, da desnecessidade de se rediscutir, em cada 

novo caso individual, a tese sobre a existência ou não do direito líquido e certo). Essa 

extensão, portanto, caso não haja adimplemento espontâneo da administração, não 

dispensaria o terceiro de requerer o benefício, e sendo este negado, de impetrar 

segurança; seu efeito apenas consistiria em dispensar, o terceiro, de redemonstrar a 

tese consubstanciada no enunciado declaratório da sentença matriz. 

Mas pode acontecer que se esteja cuidando da extensão, ao terceiro, do efeito 

preponderante da sentença concessiva da segurança: bastaria ao terceiro, por 

exemplo, no caso da negativa de um reajuste, dirigir-se à boca do cofre; esta hipótese 

também não afasta, em tese, a necessidade de um novo procedimento judicial – 

praticamente um novo mandado de segurança – pois o juiz não poderia expedir o 

ofício comunicando a extensão da segurança ao servidor “x”, sem antes solicitar 

informações à autoridade coatora: como esta não dispõe de embargos contra a 

decisão extensora da segurança, deve-lhe ser aberta oportunidade (Constituição da 

República, art. 5.º, incisos LIV, LV e XXXV) para dizer, ao menos, que o terceiro não está 

em situação idêntica à do impetrante. 

Em qualquer dessas hipóteses, a extensão possível não terá como ultrapassar a 

área sob jurisdição do tribunal competente para conhecer do recurso ordinário cabível 

contra a sentença concessiva da segurança. 

6. Recurso extraordinário e efeito vinculante  

6.1 Cabe recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal, de decisão 

proferida em única ou última instância que a) contrariar dispositivo da Constituição, ou 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou c) julgar válida lei ou 

ato de governo local contestado em face da Constituição (v. Constituição brasileira, 

art. 102, III). 

Ao julgar recurso extraordinário, o STF pode cassar a decisão contrária à 

Constituição, e pôr outra em seu lugar. Trata-se, por isso, de poderoso meio de 

controle de constitucionalidade; dificilmente pode considerar-se, como Estado 

Democrático de Direito, aquele em que a pessoa não tenha como levar, ao Judiciário, 

pleito de inconstitucionalidade. 

Já se foi o tempo em que era a Constituição, basicamente, instrumento de 

organização do governo; ela é chave do ordenamento, sede de direitos subjetivos, 

direitos fundamentais, direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais. Pertence 

àquele passado a concepção de um recurso extraordinário voltado à proteção do 

ordenamento como conjunto lógico. O ordenamento serve à vida, não a si mesmo.16  
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O Brasil atravessa fase de constitucionalização e federalização de direitos análoga à 

experimentada pelos Estados Unidos desde o último século. As oligarquias locais resistem à 

aplicação da Constituição, e delas dificilmente se distanciam os judiciários estaduais. A 

necessidade de federalização dos crimes cometidos contra os direitos humanos, por exemplo, 

confirma a lei sociológica enunciada por Pontes de Miranda, no sentido de que o quantum 

despótico diminui à medida que se alarga o espaço social. 

O próprio governo da República mantém a “indústria da inconstitucionalidade” – a 

reiterada desobediência à Constituição, especialmente em algumas matérias tributárias, 

previdenciárias e sociais – confiante na debilidade da cidadania e nas limitações do Judiciário. 

Favorecer o controle concreto de constitucionalidade – ao invés de cerceá-lo – é diretriz 

para a efetividade da Constituição. Sistemas que só possuam o controle abstrato são 

deficitários de efetividade; a inconstitucionalidade costuma estar não apenas em atos 

normativos, mas também em atos concretos do exercício de poder, seja da administração, seja 

do particular. 

6.2 Quando se fala em efeito vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal, é 

importante distinguir entre decisões proferidas em processos de sua competência 

originária (p. ex., ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de 

constitucionalidade) e em processos de sua competência recursal. 

Efeitos do recurso – que operam dentro do processo – são o devolutivo e o suspensivo. O 

que opera fora do processo, nas relações materiais de direito, é a sentença, que pode ser 

reformada pelo tribunal, no julgamento do recurso (v. art. 512, CPC). 

Inexiste no Brasil, até este momento, norma conferindo eficácia geral à decisão proferida 

em ação direta de inconstitucionalidade. Quanto à ação declaratória de constitucionalidade, 

vige a regra do art. 102, § 2.º, da Constituição (v. acima, item 1), na redação dada pela 

Emenda Constitucional n.º 3/93. 

Já com relação às decisões proferidas em recurso extraordinário, incidem, 

conforme o caso, as regras dos arts. 472, CPC, 18 da Lei 4.717/65, 16 da Lei 7.347/85, 

103 da Lei 8.078/90, ou outras. Isto é, o fato de que a decisão tenha sido proferida 

pelo STF não altera a eficácia subjetiva da sentença, segundo a lei processual de 

regência. 

Atribuir eficácia geral a essa decisão recursal, ampliando a extensão subjetiva da 

eficácia da sentença, equivaleria a apagar da Constituição a garantia inscrita em seu 

art. 5.º, incisos LIV, LV e XXXV. Isso é impossível sem ruptura da Constituição. A decisão 

proferida em recurso extraordinário, destarte, passaria a ter dupla eficácia: a primeira, 

sua eficácia própria e original de, modificando a sentença, alcançar a esfera de direitos 

das partes, segundo a lei de regência; a segunda, a eficácia extraprocessual geral, 

superposta à primeira. 



20 

 

Conseqüência de emenda constitucional que conferisse eficácia geral a decisões do 

STF no julgamento de recurso extraordinário, seria a derrogação tácita do inciso X do 

art. 52 da Constituição. Essa disposição fixa a competência privativa do Senado para 

“suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. 

No sistema em vigor, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, proferida 

incidentalmente pelo STF, pode ser estendida a todos mediante resolução do Senado. 

Podemos dizer, assim, que já existe eficácia geral nas decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade de lei proferidas pelo STF em recurso extraordinário, desde que 

aprovada pelo Senado. Isso não é mero mecanismo processual, mas expressão de um 

teorema político, que atribui basicamente ao Legislativo o exercício de função 

legislativa. A essa Casa política deu-se a competência de transformar aquela decisão, 

proferida em caso isolado, em norma rígida, impermeável a alteração por via judicial. 

O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 178, determina que, 

declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, seja 

dada ciência dessa decisão ao Senado. 

O regimento interno do Senado, por sua vez, dispõe sobre a matéria 

principalmente em seu art. 386: “O Senado conhecerá da declaração, proferida em 

decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, de inconstitucionalidade, total ou 

parcial de lei, mediante: a) comunicação ao Presidente do Tribunal; b) representação 

do Procurador-Geral da República; c) projeto de resolução de iniciativa da Comissão de 

Constituição, justiça e Cidadania”. 

Como se vê, o regimento interno do Senado prescinde de comunicação do STF, 

para dar início ao procedimento previsto no art. 52, da Constituição. 

O Parecer n.º 154/71, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (relator  o 

senador Accioly Filho), não via diferença procedimental conforme a decisão de 

inconstitucionalidade do STF tivesse sido proferida em sede de controle concreto, ou 

em sede de controle abstrato. Para que a decisão ganhasse eficácia geral seria 

necessária, em qualquer desses casos, a resolução do Senado: 

“Ao Supremo cabe julgar da inconstitucionalidade das leis ou atos, emitindo a 

decisão declaratória quando consegue atingir o quorum qualificado.” 

“Todavia, aí não se exaure o episódio se aquilo que se deseja é dar efeitos erga 

omnes à decisão.” 

“O Judiciário julga o caso in specie, desata a lide entre as partes e pode chegar à 

negativa de aplicar uma lei, ou parte dela, por julgá-la inconstitucional.”  
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“Ainda mais distante, tem condições de ir o Supremo Tribunal Federal: faculta-se-

lhe declarar inconstitucional ato ou lei debruçado exclusivamente sobre esse ato ou 

lei, após provocação do Procurador-Geral da República.” 

“Essas decisões, porém, não têm executoriedade com relação a todos, nem mesmo 

ao próprio Supremo, que pode rever seus julgados sobre inconstitucionalidade (art. 99 

do Regimento Interno do Supremo), reabrindo o debate sobre matéria dessa natureza 

e ainda que a decisão anterior tenha sido tomada pelo quorum qualificado.” 

“A simples declaração de inconstitucionalidade não é, pois, irretratável, se não 

chega a ultrapassar a área de atividade do Supremo e vir para o Senado. Pode 

constituir coisa julgada, mas entre as partes, e assim mesmo, sujeita a modificação 

numa ação rescisória.” 

“A declaração de inconstitucionalidade, só por ela, não tem a virtude de produzir o 

desaparecimento da lei ou ato, não o apaga, eis que fica a produzir efeitos fora da 

relação processual em que se proferiu a decisão” (v. RIL 48/267). 

7. Ação direta de Inconstitucionalidade e efeito vinculante 

7.1 A ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) é meio para o controle abstrato 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual (Constituição da 

República, arts. 102, I, a, e 103), a ser exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal 

Federal (controle concentrado).17  

Trata-se de ação movida pelo povo contra o governo, desdobramento do múnus 

que cabia, antes de 1988, apenas ao Procurador-Geral da República.18 Seus legitimados 

ativos (art. 103, I a IX) não buscam direito próprio, mas agem no interesse de todos.19   

A ação direta de inconstitucionalidade na forma da Constituição brasileira de 1988, 

é actio popularis de legitimação restrita, tal como indicado por Kelsen em estudo sobre 

a jurisdição constitucional.20 O § 3.º do art. 103 – incumbindo o Advogado-Geral da 

União (representante judicial da União) de defender o ato impugnado – mostra até 

que ponto é enxerto a inclusão do Presidente da República, e das Mesas do Senado e 

da Câmara dos Deputados, como legitimados para propor essa ação. 

O fato de que o Executivo e órgãos legislativos também possam intentá-la, não 

afasta sua característica básica de ação popular, lato sensu. Réu nessa ação é sempre o 

poder político, responsável pela edição da norma impugnada; autor é quem assume a 

defesa da Constituição, em nome de todos. Não existe aí “processo objetivo”; o 

contraditório se estabelece com o órgão do governo que tenha, presumivelmente, 

interesse em sustentar a constitucionalidade da norma impugnada, de cuja edição 

participou. Se a ação é proposta pelo Presidente da República, deverá ser citado o 
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Congresso, é evidente a impossibilidade de confiar-se ao Advogado-Geral da União – 

que representa em juízo o autor – a defesa da norma impugnada. 

Resultado da ADIn é que, declarada a inconstitucionalidade, a administração fica 

autorizada a afastar, espontaneamente, os efeitos da norma inconstitucional. Ou 

ficam, os litigantes em ação de efeito, dispensados de discutir essa 

inconstitucionalidade. Caso o juiz contrarie a decisão do STF, a parte prejudicada terá 

ao seu alcance os recursos cabíveis, para modificar a sentença. 

O recurso extraordinário e a ADIn inscrevem-se entre os meios de defesa de que 

dispõe, o povo, contra os excessos da autoridade. Põe-se mal desde o início, face ao 

controle de constitucionalidade, quem ignora essa referência. A elaboração da lei é ato 

de governo, mas não assim a elaboração da Constituição, que é ato do povo. 

“Por sua vinculação ideológica e histórica com as técnicas de controle e limitação 

do poder estatal” – afirma Vanossi – “a prática do controle ou ‘revisão judicial’ da 

constitucionalidade das leis é parte do patrimônio doutrinal do republicanismo liberal; 

não sendo tampouco exagerada a tão conhecida asseveração de que talvez seja a 

contribuição mais importante da civilização norte-americana para o desenvolvimento 

do constitucionalismo no mundo” (Jorge R. Vanossi, Teoria Constitucional, 11/122, Ed. 

Depalma, Buenos Aires, 1976). 

7.2 A propósito da ação direta de inconstitucionalidade dos arts. 102, I, “a” e 103, I, 

e § 1.º da Constituição brasileira, cinco problemas principais se apresentam: a) se essa 

ação é declaratória ou constitutiva; b) se a eficácia da decisão compreende força e 

efeito, ou somente força; c) se a decisão de mérito pode vir a ser modificada, mediante 

outra ação direta de inconstitucionalidade; d) se a coisa julgada inclui a ratio decidendi; 

e) se a decisão possui eficácia geral. 

7.2.1 A ação direta de inconstitucionalidade do art. 102 da Constituição brasileira é 

ação declaratória. A declaração de inconstitucionalidade é declaração de que a norma 

impugnada não tem vigor: inexiste, nela, capacidade de produzir efeitos. Assim, todo 

efeito que se lhe atribuiu, falsa ou equivocadamente se atribuiu. A declaração não 

retroage; exibe o que já estava na norma impugnada: sua incompatibilidade com a 

Constituição. 

Lei inconstitucional existe, mas existe como lei inconstitucional, e, portanto, 

ineficaz. A solução poderia ser outra, de lege ferenda, se a decisão desconstituísse a 

lei, retirando-lhe existência (o que só seria possível ex nunc) e suprimindo-lhe todo 

efeito (o que poderia ser ex nunc ou ex tunc). Se o sistema admitisse que a decisão de 

inconstitucionalidade (declaração de inconstitucionalidade, ou decretação de 

inconstitucionalidade) só operasse ex nunc, estaria admitindo que, até a manifestação 
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judicial, a lei inconstitucional prevalecia sobre a Constituição. Portanto, o Judiciário só 

tem esse poder se a própria Constituição o instituir expressamente. 

O art. 52, X, da Constituição de 1988, cuja fórmula vem de 1946, é exemplo dessas 

distinções. O que o Senado faz não é revogar (desconstituir) a lei declarada 

inconstitucional, mas suspender-lhe a execução. Para trás ficam seus efeitos já 

produzidos e consumados; a lei continua a existir, de tal modo que, se vier a ser 

revogado o preceito constitucional com que é incompatível, recobrará o vigor (o caso 

não é de repristrinação).21  

7.2.2 Ação declaratória, vimos acima, não tem efeito, só força. A sentença 

declaratória (lato sensu, mais do que a sentença na ação declaratória em sentido 

estrito do art. 4.º, CPC), faz certa a existência de um fato ou de uma relação jurídica 

face aos interessados, e, de modo mediato, face a todas as demais pessoas cuja 

atuação possa esbarrar nesse fato ou relação. As partes ficam impedidas, pela força da 

coisa julgada, de rediscutir a existência desse fato ou relação; a decisão declaratória, 

assim, pode ser utilizada para integrar, como elemento declaratório, a decisão a ser 

proferida em ação de efeito. 

Muitas pessoas esperavam, da ADIn 88, mais do que ela pode dar. Imaginando-a 

ação de efeito, não concebiam, como seu resultado último, apenas aquela eventual 

integração. Na ânsia de que a declaração de inconstitucionalidade produza ‘efeitos 

concretos’, querem saltar etapas processuais que consideram, em tal caso, como 

“monstruosidades”. Alguns chegam a propor a prisão de juízes que decidam 

contrariamente à tese firmada pelo STG no julgamento de ADIn. Ora, não se prende 

um juiz que tenha decidido contrariamente à lei, ou contrariamente àquilo que a 

instância superior entende ser contrário à lei: reforma-se a sua decisão. Restrições a 

direitos da cidadania não podem vir acobertadas por pretensas preocupações com seu 

exercício. A negativa de vigência da lei, e a negativa de vigência da Constituição, 

operadas por decisão judicial, são previstas, na lei magna, como objeto de recurso 

específico. É discutível a tese de que, no sistema vigente, caiba “reclamação” 

(Constituição, art. 102, I, “l”), perante o STF, para obter ato de execução, 

constrangendo alguém a uma prática conforme ao que se tenha declarado em ação 

direta de inconstitucionalidade. 

7.2.3 A falta de contestação da ADIn não acarreta sua procedência: o Tribunal 

poderia julgar improcedente a ação, com apoio na presunção de constitucionalidade 

da norma impugnada, e apontando o ônus, que tem o autor, de demonstrar-lhe a 

inconstitucionalidade. 

Houve precipitação ao dizer-se que, em toda decisão de improcedência de ação de 

inconstitucionalidade, contém-se uma declaração de constitucionalidade. No controle 
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de constitucionalidade (garantia da Constituição), o juiz atua, segundo tem dito o STF, 

apenas como “legislador negativo”. 

A sentença que julga improcedente ação executiva não é sentença executiva de 

sinal contrário, mas sentença declaratória de rejeição, ou não-acolhimento de 

execução; ela nada retira ao patrimônio do autor, apenas deixa as coisas como 

estavam. É preciso cuidado ao dizer que na sentença de rejeição há decisão contrária 

ao pedido. 

O mesmo acontece com a sentença que julga improcedente ação constitutiva (ela 

não desconstituiu), ação condenatória (ela não condena o autor) ou ação 

mandamental (ela não manda ao autor, ou contra ele). 

A sentença é conforme ao pedido e à contestação. Se o réu pede que a ação seja 

julgada improcedente é sentença declaratória de improcedência. Ela só poderá 

constituir, condenar, mandar, executar, se tiver havido reconvenção, ou se a ação for 

dúplice. Ora, nem a reconvenção, nem a natureza dúplice da ação se presumem.22  

Dependem, a primeira, de ato de réu, e, a segunda, de expressa disposição legal. 

O que se disse, acima, das ações constitutivas, condenatórias, mandamentais e 

executivas, vale para as ações declaratórias. A improcedência da ação de falsidade de 

documento não contém declaração de autenticidade do documento: contém recusa a 

declarar a falsidade do documento. Uma coisa é o decisum, e outra seus motivos. “Do 

princípio da declaratividade da prestação jurisdicional negativa” – diz Pontes de 

Miranda – “provém a eficácia da coisa julgada material de toda sentença final 

desfavorável” (Comentários ao CPC, Forense, 1975, V/40). E Alfredo Buzaid afirma que 

toda sentença de rejeição é declaratória negativa, porque absolve o réu do pedido (Da 

ação renovatória, Saraiva, 1958, p. 425). 

Ir além disso seria vulnerar o princípio do pedido (sententia debet esse conformis 

libello, ne eat iudex ultra petita partium; secundam allegata et probata partium iudex 

iudicare debet), em que se inclui princípio de economia, e de razão suficiente. Não 

fosse assim, poderia haver decisão extra petita, decisão ulta petita, e decisão in pejus 

(nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit – Dig. L. 17,87). 

Esses princípios, vigentes no processo comum, são realçados na jurisdição 

constitucional, onde a decisão jamais irá além do estritamente necessário, seja 

acolhendo, seja rejeitando o pedido. 

Dizer que, em ação direta de inconstitucionalidade, não se aplica o princípio jura 

novit curia significa que o autor não pode simplesmente argüir a inconstitucionalidade 

da norma, sem apontar em que consiste a inconstitucionalidade, e qual a norma 

constitucional vulnerada. Seria um plus que a decisão, ao recusar a declaração de 

inconstitucionalidade, dissesse que essa presunção (relativa) fica transformada, a 
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partir daí, em absoluta. A impossibilidade de rediscutir a matéria em juízo será força de 

coisa julgada, e não efeito da decisão. Se a decisão, rejeitando o pedido, afirma que a 

norma impugnada é constitucional, esse fundamento (ratio decidendi) não integra a 

coisa julgada. Reza o art. 459 do Código de Processo Civil que “o juiz proferirá a 

sentença acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo 

autor”. Diz, por isso, Pontes de Miranda: “Elemento que pode servir de base para se 

saber qual a significação e extensão das proposições contidas na decisão é o pedido. 

Depois, a defesa do réu” (Comentários ao CPC, V/84); e que a lei impôs ao juiz “o dever 

de se ater àquilo que lhe foi pedido, quer na decisão a favor do autor, quer contra o 

réu, salvo se há texto de lei que lhe dê o dever de aplicar regra jurídica que não foi 

invocada pelo autor” 9id., p. 94). Afirma, por sua vez, Ovídio A. Baptista da Silva, “o 

Código de 73 declara, sim, que a sentença que julgar a lide terá força de lei nos limites 

dessa lide (art. 468), envolvendo todas as alegações e defesas a ela pertinentes, quer 

as partes as tenham controvertido, efetivamente, nos autos, quer não as tenham (art. 

474); mas as premissas, os fundamentos, ou, como prefere chamá-los o art. 469, os 

motivos que serviram ao julgador para sustentar sua conclusão não fazem coisa 

julgada” (Sentença e coisa julgada, Sérgio A. Fabris, Ed. Porto Alegre, 1979, p. 148). 

Portanto, a sentença de rejeição da ação de inconstitucionalidade não possui a 

força de uma declaração de constitucionalidade. É o que sublinham Franco Pierandrei 

– quando ao ordenamento jurídico italiano,23 – e Jorge Miranda, quanto ao 

ordenamento jurídico português.  Após afirmar que “nenhuma relevância possuem as 

sentenças de rejeição da inconstitucionalidade”, este conclui: “Só esta concepção é 

compatível com a defesa da Constituição; só ela impede que tais sentenças venham 

como que a adquirir força constitucional, por não mais poderem ser reformadas. Só ela 

assegura plena liberdade de julgamento do Tribunal Constitucional e dos demais 

tribunais. Só ela obsta à fraude à Constituição que seria qualquer órgão ou entidade 

com poder de iniciativa requerer a apreciação de certa norma para, uma vez obtida 

uma decisão de não inconstitucionalidade, impedir que noutro momento, em qualquer 

tribunal ou no próprio Tribunal Constitucional, com ou sem a mesma composição, essa 

norma viesse a ser argüida” (Manual de Direito Constitucional, Coimbra Ed., 1991, 

II/483). 

 7.2.4 O disposto no art. 52, X, da Constituição de 1988 estava quase todo no art. 

64 da Constituição de 1946: “Incumbe ao Senado Federal suspender a execução, no 

tudo ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais por decisão definitiva 

do Supremo Tribunal Federal”. 

Discutia-se, na vigência da Constituição de 1946, se o Senado era jungido pela 

decisão do STF, e se era homologatório o ato que praticasse. É magnífica, a propósito, 

a lição de Aliomar Baleeiro: “O que sustento é que o Senado tem o direito de dar ou 
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não dar a suspensão de lei impugnada como inconstitucional. Pode fazê-lo, para 

observar se o Supremo Tribunal se estabiliza na matéria e vem a ter uma 

jurisprudência predominante sobre ela. Não podemos negar que, na história do 

Supremo Tribunal, a respeito de inúmeras teses, a sua jurisprudência tem vacilado, e 

encontramos, às vezes, num espaço pequeno de tempo, decisões declarando que tal 

lei é inconstitucional, e outras, que é constitucional, acerca de vários problemas. (...) O 

Senado tem o direito, mesmo depois da Súmula, de esperar que se pacifique, que 

afinal se tranqüilize o entendimento do Supremo Tribunal; porque pode acontecer que 

passe a resolução numa tarde e, nessa mesma tarde, resolva o Supremo que aquela 

lei, que era inconstitucional, seja constitucional... pode, também, não fazer nada, 

cruzar os braços, deixar a matéria em ponto morto, que nada lhe acontece, porque 

não há sanção para a sua resistência” (RTJ 38/68).24  

Atribuir supremacia ao Legislativo é opção política do constituinte. Se Constituição 

fora o que com esse nome se ordenou em 1937, a opção política aí teria sido mais em 

prol do Executivo: “Art. 96, parágrafo único – No caso de ser declarada a 

inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja 

necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta 

monta, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao exame do 

Parlamento. Se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 

ficará sem efeito a decisão do Tribunal”. 

Por mais anômala que seja essa fórmula, não exorbita do Estado Democrático de 

Direito. Já a edição de norma interpretativa de lei, com eficácia geral (força e vigor de 

lei), pelo Judiciário, embora não contenha ofensa ao princípio da divisão dos poderes 

(pois o próprio Executivo pode editar regulamentos para a fiel execução das leis), 

vulneraria o princípio da representatividade: não pode editar norma geral quem não 

foi eleito pelo povo. 

Ao se discutir a competência do STF para dispor, em seu regimento interno, sobre 

direito processual, assim votou o Ministro Prado Kelly: “A ação e os recursos são 

direitos públicos subjetivos, dirigidos contra o Estado, para obter a tutela jurídica do 

mesmo por sentença favorável (J. Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, PP. 96 e 398). 

Se apenas da lei podem nascer esses direitos, só o órgão representativo, de que a lei 

emana, pode exprimir a vontade popular, fonte da regra jurídica e insuprível condição 

da sua executoriedade e da sua força coercitiva. (...) saltará a vista, ao insistirmos em 

exercitar função legiferante, o risco de dar causa a eventuais conflitos com a 

legislatura, em sacrifício da harmonia entre poderes autônomos...” (Repr. nº 700, j. 

8.11.1967, RTJ 45/700-701). 
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7.2.5 Não faz sentido indagar, a priori, sobre a eficácia da declaração de 

inconstitucionalidade; ela depende de como tenha sido construída, em determinado 

ordenamento, a ação de inconstitucionalidade. 

São várias as fórmulas possíveis: a) declaração de inconstitucionalidade em ação 

declaratória típica; b) declaração associada a suspensão de aplicação (ação constitutiva 

negativa branda); c) declaração mais desconstituição de efeitos (ação constitutiva 

negativa média); d) declaração mais desconstituição de efeitos e existência (ação 

constitutiva negativa forte); e) declaração mais desconstituição mais mandamento 

(ação mandamental). 

Alguns se perdem raciocinando sobre a eficácia da declaração em outros sistemas, 

como se eles tivesses aplicação aqui. Entretanto, a maneira como ela foi construída em 

outros sistemas pode não ser a maneira como ela foi construída no Brasil. 

Lembremo-nos de que a declaração, em si, somente possui força, mas não produz 

efeito. No controle concreto de constitucionalidade, por exemplo, ela é apenas um dos 

elementos (o elemento declaratório) da sentença de efeito. A ação declaratória fez-se 

possível ao se perceber que o elemento declaratório das sentenças de efeito podia ser 

isolado, para figurar como elemento preponderante na ação declaratória. 

Basicamente, portanto, a decisão de acolhimento da ação declaratória típica só faz 

declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada. 

Inexiste, na Constituição brasileira, qualquer outra norma sobre a eficácia da 

decisão de inconstitucionalidade, a não ser aquela do seu art. 52, X. Essa decisão, 

portanto, é meramente declaratória: i) porque é meramente declaratória a decisão, 

designada como declaratória, à qual a lei não conferiu efeito; ii) porque assim o diz o 

princípio da intervenção mínima. Iii) porque assim o diz o art. 52, X, da Constituição: 

efeito que essa decisão possa provocar é a suspensão da aplicação da norma declarada 

inconstitucional. 

No ordenamento brasileiro, adotou-se a fórmula judicial “a”, com previsão de seu 

aproveitamento como elemento de fórmula política igual a “b”. 

Como se viu acima, uma coisa são os efeitos de uma decisão, e outra coisa a sua 

força subjetiva de coisa julgada. 

Com relação a quem faz-se presente, no ordenamento brasileiro, a declaração 

judicial de inconstitucionalidade? 

Ada Pellegrini Grinover, com justificada autoridade, afirma que “essa coisa julgada 

valerá erga omnes, por força da própria substituição processual que se opera na 

pessoa ou ente titular da ação, o qual age em nome próprio, mas como substituto 

processual da coletividade; e também por força da titularidade passiva da ação, que se 
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confira no próprio órgão do qual emanou a lei ou ato inconstitucional” (“Ação 

rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional”, CDC 17/50). 

Esse é, sem discrepância, o entendimento da doutrina nacional, e também do STF, 

para quem, “... no controle concentrado há uma ação especialíssima, sem réu, sem 

relação jurídica e sem pretensão resistida” (RTJ 159/18). 

É desejável, sem dúvida, que a decisão de acolhimento de ADIn ganhe eficácia 

geral. Entretanto, eficácia geral não se presume. O fato de que em outros países o 

controle abstrato tenha ganhado, desde o berço, eficácia geral, não nos autoriza a 

dizer que a decisão proferida na ADIn 88 tenha essa mesma força.  

Falta, com relação à actio popularis de inconstitucionalidade do art. 102, I, “a”, da 

Constituição brasileira de 1988 (ADIn 88) o enunciado de eficácia geral que, nos 

termos da EC 3/93, coube à ação declaratória de constitucionalidade. Falta-lhe norma 

análoga à do art. 18 da Lei 4.717/65 (v. acima item 3.2). À falta dessa norma, a ADIn 88 

não pode ser tratada como simples ação coletiva contra o governo, proposta por ente 

de representação coletiva, para a defesa de interesses individuais homogêneos. 

A existência da ação de inconstitucionalidade pressupõe que uns tenham interesse 

nessa declaração, e que outros tenham interesse em obstá-la. Pressupõe-se que o 

público tenha interesse nessa declaração, mas não se pode presumir que alguns do 

povo – envolvidos nas relações materiais desenroladas à sombra da norma impugnada 

– tenham interesse nela. A sentença proferida na ação popular da Lei 4.717/65 tem 

eficácia geral, mas alguns do povo podem figurar no seu pólo passivo, e os efeitos da 

sentença só alcançam os que tenham aí figurado. Pode haver também órgão de 

governo (p. ex., governos estaduais, governos municipais) com interesse contrário ao 

do autor, que não tenha figura no pólo passivo da ação. Nenhum desses é alcançado 

pela força de coisa julgada da decisão de inconstitucionalidade; assim, poderá discutir 

a mesma matéria em outro processo, pleiteando decisão divergente sem expor-se à 

exceção de coisa julgada, embora sabendo que ao resultado que pretende, opõe-se o 

entendimento do STF. 

A atribuição expressa de eficácia geral (força de lei) à decisão de procedência em 

ADIn, faria reformável, em caso de recurso, a decisão judicial divergente, do mesmo 

modo como é hoje reformável, em qualquer processo, decisão judicial proferida contra 

a lei. Esse o alcance da eficácia geral, e – por via de conseqüência – do efeito 

vinculante da decisão de procedência em ADIn. 

De qualquer modo, declarar ou decretar a inconstitucionalidade de uma norma, 

com eficácia geral, é solução mais radical do que a suspensão de sua aplicação. 
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O art. 52, X, da Constituição brasileira dispõe que compete ao Senado “suspender a 

execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 

do Supremo Tribunal Federal”, sem distinguir entre a decisão proferida em processo 

de controle difuso ou abstrato. A literalidade da norma abrange ambos esses casos, e 

não há incompatibilidade sistemática entre ela e o disposto no art. 102, I, “a”, da 

Constituição. 

Sobre esse instituto, assim dissertava José Afonso da Silva, na vigência de 

Ordenação de 1967/1969. “... qualquer decisão, que decretasse a 

inconstitucionalidade, deveria ter eficácia genérica e obrigatória. Mas a Constituição 

Federal não lhe deu esse efeito. Não o tendo dado, incide a regra do art. 42, VII, que 

deu competência privativa ao Senado para suspender a execução de lei ou decreto 

declarado inconstitucional em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Por isso 

é que o art. 80 do seu Regimento Interno determina que, declarada a 

inconstitucionalidade, o seu Presidente remeterá cópia da decisão ao Senado Federal, 

para os fins daquele dispositivo” (Da jurisdição constitucional no Brasil e na América 

Latina”, Rev. Da Proc. Geral do Est. de São Paulo,  13-15/164-165, dez. 1979). 

Parecer proferido pelo Ministro Moreira Alves em 1972, a propósito da 

representação de inconstitucionalidade, abordou o tema: “... a comunicação ao Senado 

só se faz em se tratando de declaração de inconstitucionalidade incidente, e não 

quando decorrente de ação direta, caso em que, se relativa à intervenção federal, a 

suspensão do ato é da competência do Presidente da República, e, se referente a 

declaração de inconstitucionalidade em tese não há que se falar em suspensão, pois, 

passando em julgado o acórdão desta Corte, tem ele eficácia erga omnes e não há que 

se suspender lei ou ato normativo nulo há que se suspender lei ou ato normativo nulo 

com relação a todos” (Proc. Adm. 4.477/72). 

Essa orientação, transformada em norma administrativa em 18.4.77, incorporou-se 

ao regimento interno do STF e à sua jurisprudência (RTJ 97/1.371). Com base nela, o 

STF não encaminha, ao Senado, cópia das decisões de inconstitucionalidade, proferidas 

em processo de controle abstrato. Se o fizesse, talvez desse lugar a soluções mais 

claras, harmônicas e eficientes. 

8. Ação Declaratória de Constitucionalidade 

8.1 Na França, não existe controle de constitucionalidade. O Judiciário não tem, ali, 

o poder de fulminar regras ditadas pelo Parlamento; assim, é absoluta (juris et de jure) 

e não apenas relativa (juris tantum) – como aqui – a presunção de constitucionalidade 

de tais regras. 

Ao registrar esse fato, não firmo juízo de valor sobre as instituições políticas 

francesas, em comparação com as de outros países. Quero assinalar, apenas, que é 
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uma faceta do argumento de autoridade reclamar novas instituições pelo simples 

motivo de estarem em vigor em países desenvolvidos. 

O Conselho Constitucional francês é órgão político não-eletivo, com poder 

definitivo de veto. Mediante provocação de sessenta deputados, ou de sessenta 

senadores, ou do presidente de uma das duas Casas do Parlamento, ou do Primeiro-

Ministro, ou do Presidente da República, esse Conselho pode ser chamado a 

pronunciar-se sobre a constitucionalidade de qualquer projeto de lei em tramitação, e, 

assim, fazendo, vir a abortá-lo (arts. 61 e 62 da Constituição francesa de 1958). 

Sistema semelhante era estabelecido na Constituição portuguesa de 1976, antes 

de sua revisão: “Se o Conselho da Revolução se pronunciar pela inconstitucionalidade 

de qualquer diploma, o Presidente da República deverá exercer o direito de veto, não 

o promulgando ou não o assinando” (art. 278, l). 

Nenhum mecanismo não-jurisdicional para aferição da constitucionalidade da lei, 

incluído no processo legislativo, merece reconhecimento como espécie do controle de 

constitucionalidade, ainda que adjetivado como “prévio”. Também desmerece essa 

designação mecanismo semelhante, ainda que posto em movimento após a 

promulgação da lei: o controle de constitucionalidade possui alta dignidade histórica, 

que o emparelha a conquistas como a queda da monarquia absoluta e a divisão 

constitucional de poderes. 

8.2 No início dos anos 90, o governo da União defrontou-se com inúmeras decisões 

judiciais contrárias, proferidas em ações plúrimas ou coletivas, sobre matéria 

previdenciária e tributária.  

O mais importante desses conflitos, pelo número de interessados e circunstâncias 

que o envolveram, foi o relativo ao reajuste de benefícios previdenciários no valor de 

147,06%.25 Em seguida, vinham os casos do Finsocial (Fundo de investimento social) e 

da Cofins (Contribuição para financiamento da seguridade social), criada pela Lei 

Complementar n.º 70, de 30 de dezembro de 1991. 

Esses fatos levaram-no a editar um pacote de medidas previdenciárias e tributárias 

de emergência, em cujo bojo se incluiu a Emenda Constitucional n.º 3, de 17.3.93, que 

entre outras providências autorizou a União a instituir um imposto provisório sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos de natureza financeira (IPMF), 

e criou a ação declaratória de constitucionalidade. 

Por força da Emenda n.º 3/93, o art. 102 da Constituição brasileira ficou assim 

redigido: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 
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produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e ao Poder Executivo”. 

Ao art. 103 da lei magna acrescentou-se o § 4.º: “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”. 

Lia-se na justificativa da proposta que resultou na EC 3/93: “A força outorgada aos 

juízes de 1ª Instância, sem um instrumento adequado de ação para os Tribunais 

Superiores, subverte a hierarquia necessária – e mais do que isso – a tranqüilidade 

para a preservação da ordem jurídica, pois qualquer questão constitucional da maior 

relevância pode ser decidida de forma satisfativa, desde que o Tribunal imediatamente 

superior não suspenda a eficácia de decisões que garantam benefícios ou direitos. 

Podendo um juiz de 1ª Instância, na hipótese, aventada, ofertar satisfação definitiva 

do direito pleiteado e não podendo um Ministro de Tribunal Superior agir senão 

quando, na tramitação procedimental, as questões forem-lhe submetidas, não é 

desavisado dizer que hoje um juiz de 1ª Instância, mormente na Justiça Federal, em 

determinadas circunstâncias, é mais forte que um Ministro do STJ ou STF que só pode 

julgar os grandes temas, em ações diretas de inconstitucionalidade, ou nos processos 

em grau de recurso. Por outro lado, a avocatória objeto de emenda do Governo, está 

marcada pelo estigma do regime totalitário e é utilizada para suspender ‘decisões 

jurídicas’, à luz de ‘argumentos políticos’, como os de grave lesão à ordem pública, 

econômica ou financeira. 

“Entre as vantagens do presente projeto sobre aquele que pretende reintroduzir a 

avocatória, militam: a) a competência do STF será originária e não decorrencial; b) os 

motivos para sua proposição serão ‘jurídicos’ e não meramente ‘políticos’; c) não 

haverá interferência direta nas decisões de 1ª Instância suspendendo sua eficácia sem 

fundamentos jurídicos, mas decisões definitivas sobre a questão suscitada” (v. RTJ 

157/380-381).26  

Durante a tramitação dessa proposta, o Conselho Federal da OAB já denunciara a 

ação declaratória de constitucionalidade como uma tentativa de ressuscitar a 

avocatória, apontando a ameaça que continha ao controle difuso de 

constitucionalidade. 

Promulgada a EC 3/93, foi severo o juízo de grande parte da doutrina brasileira, 

condenando a ação declaratória de constitucionalidade. Vejam-se, entre outras 

opiniões, as de Manoel Gonçalves Ferreira Filho (“Poder Judiciário na Constituição de 

1988”, RDA 198/11), Ives Gandra da Silva Martins e outros (Ação declaratória de 
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constitucionalidade, Saraiva, 1994, PP. 121, 122, nota 2 e 123): José Rogério Cruz e 

Tucci (IB., p. 137). 

Geraldo Ataliba Sintetiza essa reprovação: “A Ação Declaratória de 

Constitucionalidade viola o art. 2.º da CF: põe o STF no plano de cooperador da 

formulação de normas gerais e abstratas, completando a função de formulação da 

Justiça Comutativa. Implica comprometer o STF com a elaboração concretamente 

resistido ou questionado. Conhecendo a ADC, o STF atua como aperfeiçoador ou 

sancionador da edição da norma e não como seu aplicador jurisdicional. 

“Configura execução de funções legislativas, colaboração direta com o legislador, 

com o fito de inibir a jurisdição dos órgãos próprios, inclusive do próprio STF, 

ulteriormente. É expediente par amarrar as mãos, amordaçar, paralisar todo o 

Judiciário. Significa concentração de poderes repugnante ao espírito da Constituição e 

negador do Estado de Direito.” 

“Conhecendo uma ADC, o STF não exerce jurisdição, mas função de aprovação 

abstrata e geral de ato normativo dos Poderes Legislativo e Executivo. Não há 

jurisdição sem ação, no estado de direito. O que o STF vai fazer não será julgar (no 

sentido constitucional de “exercício da jurisdição”), mas legislar, sancionar 

(homologar) legislação. A jurisdição é função dirimente de conflitos. Supõe dissídio 

concreto. Exige dedução processual de uma lide. Implica existência de partes, que 

estabelecem o contraditório. Não há jurisdição sem lide, sem processo, sem partes e 

sem contraditório. A jurisdição suprema constitucional do STF só se instaura diante de 

provocação de parte legítima, em litígio concreto (seja originariamente, seja em grau 

de recurso).” 

“A única exceção (ADIn) abre-se para defender a Constituição. Jamais para 

proteger o Poder, seja ele qual for.” 

“A Emenda Constitucional 3/93 viola o contraditório (art. 5.º, LV), o devido 

processo legal (LVI), o duplo grau de jurisdição, o direito de acesso ao Judiciário (xxxv), 

o juiz natural, anula o controle difuso de constitucionalidade do art. 2.º, já que – 

confundindo justiça comutativa com distributiva, distinção que está na base da 

separação de poderes – põe o STF na função de aprovador e apreciador de preceitos 

gerais e abstratos, num procedimento (não processo) sem partes, sem contraditório, 

sem causa, sem lide. Enfim, uma hipótese impossível (primária, primitiva, tribal) de 

jurisdição sem processo” (“Ação declaratória de constitucionalidade”, RDA 192/361, 

RIL 121/33, RP 78/7). 

A Associação dos Magistrados Brasileiros, por sua vez, ajuizou ação direta 

impugnando como inconstitucional o art. 1.º da EC 3/93, na parte em que alterava a 

redação dos arts. 102 e 103 da Constituição. 
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Entre as manifestações favoráveis à ação declaratória de constitucionalidade 

ressalta a de Gilmar Ferreira Mendes, na verdade o inspirador da proposta de Emenda 

Constitucional n.º 130/92, de autoria do deputado Roberto Campos, que deu origem à 

EC n.º 3/93. Veja-se, a propósito, seu brilhante estudo sobre “A ação declaratória de 

constitucionalidade: inovação da Emenda Constitucional 3/93” (CDC 4/98).   

Pouco após editada a EC 3/93, o Presidente da República, a Mesa do Senado e a 

Mesa da Câmara dos Deputados ajuizaram ação declaratória de constitucionalidade, 

tendo como objeto vários artigos da Lei Complementar n.º 70/91. Merece registro, 

para a compreensão do tema, essa passagem da inicial: “Sob o regime da Constituição 

de 1988, diante do reforço do papel do Supremo Tribunal Federal, estava-se a exigir 

que, a par do efeito erga omnes de suas declarações de inconstitucionalidade, fosse, 

também, reconhecido o efeito vinculantes de suas decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 


