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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
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RECLTE.(S)
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INTDO.(A/S)
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INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)

: MIN. GILMAR MENDES
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO
(PROCESSOS NºS 00102017345-9, 00105012072-8,
00105017431-3, 00104000312-5, 00105015656-2,
00105013247-5, 00102007288-1, 00106003977-0,
00105014278-0 E 00105007298-7)
: ODILON ANTONIO DA SILVA LOPES
: ANTONIO EDINEZIO DE OLIVEIRA LEÃO
: SILVINHO SILVA DE MIRANDA
: DORIAN ROBERTO CAVALCANTE BRAGA
: RAIMUNDO PIMENTEL SOARES
: DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ
: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
: GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
: JOÃO ALVES DA SILVA
: ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA

Reclamação. 2. Progressão de regime. Crimes hediondos. 3. Decisão
reclamada aplicou o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, declarado
inconstitucional pelo Plenário do STF no HC 82.959/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 1.9.2006. 4. Superveniência da Súmula Vinculante n. 26. 5.
Efeito ultra partes da declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso. Caráter expansivo da decisão. 6. Reclamação julgada procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, sob a presidência do
ministro Ricardo Lewandowski, (vice-presidente), na conformidade da
ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, conhecer e
julgar procedente a reclamação, nos termos do voto do Relator. Vencidos
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RCL 4335 / AC
os ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo
Lewandowski e Marco Aurélio que não conheceram da reclamação, mas
concederiam habeas corpus de ofício.
Brasília, 20 de março de 2014.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente
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RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE
RELATOR
RECLAMANTE(S )
RECLAMADO(A/S)

: MIN. GILMAR MENDES
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO (PROCESSOS
N ºs 00102017345-9, 00105012072-8,
00105017431-3, 00104000312-5, 001050156562, 00105013247-5, 00102007288-1,
00106003977-0, 00105014278-0 E
00105007298-7)
: ODILON ANTONIO DA SILVA LOPES
: ANTONIO EDINEZIO DE OLIVEIRA LEÃO
:SILVINHO SILVA DE MIRANDA
:DORIAN ROBERTO CAVALCANTE BRAGA
:RAIMUNDO PIMENTEL SOARES
:DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ
:ANTONIO FERREIRA DA SILVA
:GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
:JOÃO ALVES DA SILVA
: ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA

INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)
INTERESSADO(A/S)

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - (Relator):

Trata-se de reclamação,

ajuizada pela Defensoria Pública

do Estado do Acre, em face de decisão do Juiz de Direito da Vara de
Execuções

Penais

indeferiu

o

da Comarca de Rio Branco,

pedido

de

progressão

de

no Estado do Acre,

regime

em

favor

de

que

ODILON

ANTONIO DA SILVA LOPES, ANTONIO EDINEZIO DE OLIVEIRA LEÃO, SILVINHO
SILVA DE MIRANDA, DORIAN ROBERTO CAVALCANTE BRAGA, RAIMUNDO PIMENTEL
SOARES, DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ, ANTONIO FERREIRA DA SILVA,
GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE,
NASCIMENTO DE SOUZA.

JOÃO ALVES DA SILVA E ANDRÉ RICHARDE
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Alega-se
cumprem

penas

de

que

os

reclusão

condenados

apontados

em

integralmente

regime

pelo

reclamante
fechado,

em

decorrência da prática de crimes hediondos.

O reclamante alega o descumprimento da decisão do Supremo
Tribunal

Federal

Aurélio,

quando a Corte afastou

aos

condenados

no

pela

HC

82.959,

prática

de

da

relatoria

do

Ministro

Marco

a vedação de progressão de regime
crimes

hediondos,

inconstitucional o artigo 2o, § 1º, da Lei n.

ao

considerar

8.072/1990

("Lei dos

Crimes Hediondos").

Com base no referido
fosse
acima.

concedida

progressão

Tal pedido

Execuções

Penais

da

de

julgamento,
regime

aos

solicitou o reclamante
apenados

relacionados

foi indeferido pelo Juiz de Direito da Vara de
Comarca

de

Rio

Branco/AC,

sob

a

alegação

de

vedação legal para admiti-la e o seguinte argumento:

" (...) conquanto o Plenário do Supremo Tribunal, em
maioria
apertada
(6 votos
x
5 votos),
tenha
declarado
'incidenter
tantum'
a
inconstitucionalidade do art.
2º , § 1º da Lei
8.072/90
(Crimes Hediondos), por via do Habeas
Corpus n . 82.959, isto após dezesseis anos dizendo
que a norma era constitucional, perfilho-me a melhor
doutrina constitucional pátria que entende que no
controle difuso de constitucionalidade a decisão
produz efeitos 'inter partes'."(fl.23-24).

Da denegação do pedido de progressão por parte do juízo a
quo, o

reclamante

impetrou

habeas

Justiça do Estado do Acre (fl.4-12).

corpus

perante

o

Tribunal

de
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Solicitei

informações

à autoridade reclamada, o Juiz

de

Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco/AC, que
assim se manifestou na Petição n . 72.377/2006 (fls. 20-25):

"Inicialmente, opino pelo não conhecimento da
reclamação,
posto
que
não
preenchidos
os
requisitos do art. 13, da Lei n. 8.038/90.
Sendo o pedido de progressão de regime da
competência da Vara de Execuções
Penais
da
Comarca de Rio Branco, vez que na Comarca cumprem
pena os interessados na Reclamação, não há que se
falar em preservar a competência dessa E. Corte;
por outra, não é de conhecimento deste Juízo, até
o momento, que o STF tenha expedido ordem em
favor de um dos interessados na reclamação, e,
portanto, não é hipótese de garantir a autoridade
de decisão da Corte.
Por outra, a reclamação não foi regularmente
instruída com os documentos necessários, talvez
pelos motivos apontados no parágrafo anterior, e
indicam claramente que busca suprimir instância,
posto que conforme consta da inicial, contra a
decisão deste Juízo que negou a progressão para
aqueles
apenados
por
crimes
hediondos
ou
equiparados manejou o reclamante habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Quanto
ao
pedido,
tenho
a
informar
que
efetivamente tramitam neste Juízo os autos das
execuções
penais
ns.
001.02.017345-9,
001.05.012072-8, 001.05.017431-3, 001.04.0003125,
001.05.015656-2,
001.05.013247-5,
001.02.007288-1, 001.06.003977-0, 001.05.014278-0
e 001.05.007298-7, cujos reeducandos figuram como
interessados
na
reclamação,
e
me
permito
reproduzir parcialmente as informações prestadas
ao Tribunal de Justiça do Estado do ACRE quando
oficiado a prestá-las, que são do seguinte teor:
Sobre
as
alegações
constantes
no
'habeas
corpus', forçoso dizer que o impetrante lançou
mão de argumentos que não correspondem à verdade.
No afã de conseguir seu intento, talvez tenha o
impetrante esquecido que este Juízo, conforme
determinado pelas Portarias n s . 07 e 09 da
Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, teve
o seu expediente externo suspenso em função do
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cadastramento
dos
processos
de
execução
no
Programa SAJ de informatização de 13 a 31 de
março passado.
No referido periodo, todos os prazos processuais
foram suspensos, a fim de evitar prejuízo a
qualquer
das
partes,
e
obviamente,
restou
prejudicada a tramitação dos feitos, isto porque
os
próprios
servidores
lotados
na
Vara
de
Execuções Penais - VEP executaram toda a árdua
tarefa de cadastrar um a um os processos.
Assim, com o fim do cadastramento e o reinício
dos trabalhos, em três de abril passado, deu-se
continuidade à tramitação dos procedimentos de
execução, sendo portanto os feitos encaminhados
ao Ministério Público, a fim de se colher o
necessário parecer sobre o pedido.
Particularmente quanto ao pedido de progressão
de regime do 7o paciente, verifica-se que o mesmo
foi objeto
de
julgamento no dia
25/04/2006
(decisão
de
indeferimento
do
pedido
de
progressão).
É latente a falta de diligência do nobre
defensor ao impetrar o presente writ ao 1º
paciente (Odilon Antônio da Silva Lopes) que
sequer tem execução em andamento nesta VEP, e aos
3°, 5°, 6° e 10° pacientes que cumprem pena por
crimes comuns, tendo este último sido condenado
no regime semi-aberto.
Devo frisar ainda, que causa espécie a alegação
de que este Magistrado tenha se eximido de
decidir com base em comunicado que fiz veicular
no presente fórum.
Tal
comunicado
foi
veiculado
única
e
exclusivamente com o fim de evitar o número cada
vez
crescente
de
atendimentos
solicitando
informações sobre o julgamento do STF perante
esta VEP, e nada mais fez a não ser repassar a
informação constante no site do próprio STF
quando do julgamento do HC 82959 (anexo), que tem
o seguinte teor:
"Como a decisão se deu no controle difuso de
constitucionalidade (análise dos efeitos da lei
no caso concreto), a decisão do Supremo terá que
ser comunicada ao Senado para que o parlamento
providencie
a
suspensão
da
eficácia
do
dispositivo declarado inconstitucional.
(...)"
(in site w w w . s t f .
g ov.br, notícias de 23.02.2006,
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cujo tema é 23/02/2006 - 19:05 - Supremo afasta a
proibição de progressão de regime nos crimes
hediondos - 3° parágrafo.)
Em momento algum este Magistrado deixou de
decidir o feito com base no comunicado, posto que
tal
comunicado
não
foi
juntado
a
qualquer
processo, basicamente por não se constituir em
ato judicial processual.
O atraso deu-se unicamente em razão da suspensão
do expediente externo, conforme apontado.
Quanto
à
decisão
do
STF
de
declarar
inconstitucional o artigo da Lei 8.072/90 que
veda a progressão de regime de cumprimento de
pena para condenados por crimes hediondos e
equiparados,
é pacífico
que, tratando-se
de
controle difuso de constitucionalidade, somente
tem efeitos entre as partes.
Para que venha a ter eficácia para todos é
necessária a comunicação da Corte Suprema ao
Senado
Federal,
que,
a
seu
critério,
pode
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X, da CF).
Sobre o tema, verifica-se do Regimento Interno
do STF:
"Art.
178.
Declarada,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade,
na
forma
prevista
nos
artigos 176 e 177, far-se-á a comunicação, logo
após
a
decisão,
à
autoridade
ou
órgão
interessado, bem como, depois do trânsito em
julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do
art. 42, VII, da Constituição."
Assim, não havendo qualquer notícia de que o
Senado Federal tenha sido comunicado e que tenha
suspendido
a
eficácia
do
artigo
declarado
incidenter tantum inconstitucional, o que se tem
até a presente data é que ainda está em vigor o
art. 2 °, § 1°, da Lei 8.072/9 0, que veda a
progressão de regime.
Se a decisão do Supremo Tribunal Federal tivesse
sido
tomada
em
sede
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade
(controle
concentrado),
produziria
eficácia
contra
todos
e
efeito
vinculante,
relativa
aos
demais
órgãos
do
Judiciário e até à Administração Pública direta e
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indireta, nos exatos termos do art. 102, § 2 °, da
Constituição Federal. Todavia, como dito, não foi
o que se verificou - a decisão se deu no controle
difuso.
A remansosa e respeitada doutrina nacional tem
pacificado esse entendimento sobre as formas de
controle de constitucionalidade.
De outro lado, este Juízo não tem competência
para modificar o título executivo judicial com
base em decisão judicial, mesmo que seja do
Supremo Tribunal Federal.
A lei confere este poder ao Juiz da Vara de
Execuções Penais somente no caso de lei posterior
que de qualquer modo favorecer o condenado (art.
66, I, da Lei de Execução Penal), e este não é o
caso.
Para melhor
elucidar,
transcrevo
a decisão
relativa a negativa de progressão de regime aos
pacientes, cujos processos já foram julgados.
"Vistos, etc.
O reeducando epigrafado ingressou com o pedido
de progressão de regime.
Os autos vieram instruídos com a liquidação de
pena, o relatório carcerário e a certidão de
antecedentes criminais.
Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de progressão de regime
por falta de amparo legal, ante a vigência do
art. 2o , § 1º da Lei 8.072/90, colacionando
julgado do Tribunal de Justiça de Goiás.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, ao analisar o pedido de
progressão, em se tratando de execução de pena
por crime hediondo, tenho que há vedação legal
para admiti-la.
Conquanto o Plenário do Supremo Tribunal, em
maioria apertada (6 votos x 5 votos), tenha
declarado
'incidenter
tantum'
a
inconstitucionalidade do art. 2.°, § 1° da Lei
8.0721/90 (Lei dos Crimes Hediondos), por via do
Habeas Corpus n. 82.959, isto após dezesseis anos
dizendo que a norma era constitucional, perfilhome a melhor doutrina constitucional pátria, que
entende
que
no
controle
difuso
de
constitucionalidade
a decisão
produz
efeitos
inter partes. Para que se estenda os seus efeitos
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erga omnes, a decisão deve ser comunicada ao
Senado Federal, que discricionariamente editará
resolução
suspendendo
o
dispositivo
legal
declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso
(conforme, aliás, o próprio STF informou em seu
site na internet, em notícia publicada no dia
23/02/2006, que é do seguinte teor: "...Como a
decisão
se
deu
no
controle
difuso
de
constitucionalidade (análise dos efeitos da lei
no caso concreto), a decisão do Supremo terá que
ser comunicada ao Senado para que o parlamento
providencie
a
suspensão
da
eficácia
do
dispositivo declarado inconstitucional...").
A referida decisão operou-se para solução de
determinado caso concreto, no controle difuso de
constitucionalidade,
sem a análise da lei em
tese. Significa dizer que os seus efeitos se
aplicam somente entre as partes do processo, e
mesmo que suspensa a eficácia da lei pelo Senado
Federal,
no tempo,
os efeitos se operam 'ex
nunc'.
Diversamente,
na
declaração
de
inconstítucionalidade
por
via
do
controle
abstrato, analisa-se a lei e a Constituição sem
qualquer referência a um caso concreto e seus
efeitos atingem a todos, vinculando Juizes e
Tribunais. Nestes casos, o STF decide se seus
efeitos podem atingir questões passadas, ou seja,
se operam ex tunc. Entender de outra forma seria
negar vigência ao disposto no art. 52, inc. X, da
Constituição
Federal, contrariando
o
sistema
constitucional adotado,
ou seja o 'check and
balances', ou freios e contrapesos, inspirado no
modelo
norte
americano,
onde
um
Poder
é
controlado pelo outro. Dito isto, o que continua
líquido e certo até o momento, ante a inércia dos
Poderes em fazer valer o disposto no art. 52,
inc. X, da CF/88, é a eficácia do dispositivo da
Lei dos Crimes Hediondos (art. 2 o, § 1o, da Lei
n. 8.072/90) que veda a progressão de regime aos
crimes hediondos ou a eles equiparados.
Neste contexto, é sabido que compete ao Juízo da
Execução Penal aplicar aos casos julgados a lei
posterior
de que qualquer modo
favorecer o
condenado (art. 66, I, da LEP, e Súmula n . 611 do
STF), contudo até o momento não há lei nova que
favoreça aqueles que se encontram cumprindo pena
pela prática de
delitos
hediondos
ou assim
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equiparados.
Ao Juiz da Vara de Execuções Penais cabe dar
cumprimento à coisa julgada e não desrespeitá-la,
a pretexto de decisão que não vincula juízes ou
Tribunais, como já dito.
Para rescindir a coisa julgada fora da hipótese
de
lei
nova
em
benefício
do
reeducando
(autorizada
ao
Juízo
da
Execução
Penal),
necessário que instância superior processe e
julgue revisão criminal, ou o faça por meio de
'habeas corpus', ou mesmo que declare 'incidenter
tantum' a inconstitucionalidade de dispositivo
legal. Isto posto, com fundamento no art. 2 o, §
1o, da Lei n. 8.072/90 e nos arts. 2 ° e 52, inc.
X, da Constituição Federal, INDEFIRO o pedido de
progressão
de
regime
ao
reeducando
Antonio
Aluizio
Alves
da
Silva,
ante
a
sua
impossibilidade jurídica.(...)" (fls. 20-25).
Em
que,

mantido

hediondo,

decisão
o

fosse

de

regime

21.8.2006,

fechado

afastada

de

a vedação

concedi medida
cumprimento
legal

de

liminar,
pena

de progressão

por

para
crime

de regime,

até o julgamento final desta reclamação (fl.33-44).

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques

(fls. 30-

31), opinou pelo não-conhecimento do pedido, em virtude de inexistir
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal cuja autoridade deva
ser preservada, e, portanto,
reclamação.

É o relatório.

ser manifestamente descabida a presente
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RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE
V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - (Relator):

No

HC

82.959-SP,

Rel . Min.

sessão plenária de 23.2.2006,

DJ de

Marco

1°.9.2006,

Aurélio,

julgado

em

o Supremo Tribunal

Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 2°, § 1º, da Lei
nº 8.072/90

("Lei dos Crimes Hediondos"), que vedava a progressão de

regime em casos de crimes hediondos, em acórdão assim ementado:

" PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO
DE SER. A progressão no regime de cumprimento da
pena, nas espécies fechado, semi-aberto e aberto, tem
como razão maior a ressocialização do preso que, mais
dia ou menos dia, voltará ao convívio social.
PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, §1º, DA LEI Nº
8.072/90
INCONSTITUCIONALIDADE
EVOLUÇÃO
JURISPRUDENCIA L .
Conflita
com
a
garantia
da
individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da
Constituição Federal - a imposição, mediante norma,
do cumprimento da pena
em regime
integralmente
fechado.
Nova
inteligência
do
princípio
da
individualização
da
pena,
em
evolução
jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do
artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90."
Alega

o

reclamante

que, em

2.3.2006,

o

reclamado

fez

afixar comunicado em vários pontos das dependências do Fórum de Rio
Branco - Acre, nos seguintes termos:
"Comunico aos senhores reeducandos, familiares,
advogados e comunidade em geral,
que A RECENTE
DECISÃO
PLENÁRIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
proferida nos autos do 'habeas corpus' nº 82.959, A
QUAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO
DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS QUE VEDAVA A PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL (APT. 2º, § 1º DA Lei 8.072/907,
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SOMENTE TERÁ EFICÁCIA A FAVOR DE TODOS OS CONDENADOS
POR CRIMES HEDIONDOS OU A ELES EQUIPARADOS QUE
ESTEJAM CUMPRINDO PENA, a partir da expedição, PELO
SENADO FEDERAL, DE RESOLUÇÃO SUSPENDENDO A EFICÁCIA
DO DISPOSITIVO DE LEI declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 52,
inciso X, da Constituição Federal. Rio Branco, 02 de
março de 2.006. Marcelo Coelho de Carvalho Juiz de
Direito." (fl.05-06).
Preliminarmente, anote-se que não se trata,

na espécie,

de reclamação incabível, sob o argumento de inexistência de decisão
proferida

pelo

Supremo

Tribunal

Federal

cuja

autoridade

deva

ser

preservada, conforme aponta o parecer do Ministério Público Federal:

"3.
A
reclamação
é o instrumento processual
constitucionalmente
instituído para
a
finalidade
específica de preservar a competência dos tribunais e
garantir a autoridade dos seus julgados.
4. Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e
julgar as reclamações que visem a preservar a
competência do próprio Supremo Tribunal Federal e a
autoridade de suas decisões, proferidas em feitos de
sua competência originária ou recursal.
5. De acordo com pesquisa feita no site dessa
Corte, não consta o registro de
'habeas corpus'
impetrado pelo Reclamante
em favor das pessoas
relacionadas no documento de fls. 4 destes autos,
sendo certo que o Reclamante não instruiu o seu
pedido com um único documento que comprovasse a sua
afirmação de que o Juiz de Direito da Vara de
Execução Penais de Rio Branco estaria se negando a
cumprir
decisão
proferida
em
favor
de presos
condenados por crimes hediondos.
6. Esse fato foi confirmado pela ilustre autoridade
impetrada, em suas informações, quando afirmou que
"não é do conhecimento deste Juízo, até o momento,
que o STF tenha expedido ordem em favor de um dos
interessados
na
reclamação
e, portanto, não
é
hipótese de garantir a autoridade de decisão da
Corte" (f1.20).
7. Assim, não existindo decisão proferida por essa
Corte
cuja autoridade
deva
ser
preservada,
a
reclamação é manifestamente descabida." (fl.30-31)
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais
de grande

evolução no que se refere à utilização do instituto da

reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento
da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio
de 2002,
todos

o Tribunal restou assente o cabimento da reclamação para

aqueles

que

comprovarem

prejuízo

resultante

de

decisões

contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante
erga

omnes das

decisões

de mérito proferidas

em sede de controle

concentrado.

Tal decisão restou assim ementada:

"QUESTÃO
DE
ORDEM.
AÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO

DIRETA
DE
DE
MÉRITO.

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 9.868/99;
CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO.
REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.

[...]
4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa
'ad causam' de todos que comprovem prejuízo oriundo
de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como
da Administração
Pública
de
todos
os níveis,
contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do
conceito de parte interessada
(Lei nº 8.038/90,
artigo
13).
Reflexos
processuais
da
eficácia
vinculante do acórdão a ser preservado.

[ . . . ] "1
Entendo
investigar
utilizado
garantia

se o
em

da

que,

para

analisar

o

instrumento da reclamação

consonância
autoridade

com

das

a

sua

decisões

tema,
foi,

destinação
do

Supremo

1 Rcl-AgR 1.880 , Rel . Min. Maurício Corrêa, DJ de 19.3.2004 .

é

necessário

no presente

caso,

constitucional:
Tribunal

a

Federal
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(art.

102,

I, 1, da CF/88),

no caso,

a do HC 82.959/SP, Rel. Min.

Marco Aurélio, DJ de 1°.9.2006.

Superada

essa

questão, caberá

analisar

a

afirmação

do

Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco
- Acre

de

que

a referida

decisão

no HC

82.959/SP

"somente

terá

eficácia a favor de todos os condenados por crimes hediondos ou a
eles equiparados que estejam cumprindo pena, a partir da expedição,
pelo

Senado

Federal,

de

resolução

suspendendo

a

eficácia

do

dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal".

Para apreciar a dimensão constitucional do tema, gostaria
de

tecer

alguns

comentários

sobre

o papel

do

Senado

Federal

no

controle de constitucionalidade.

- Introdução

A

suspensão

da

execução

pelo

Senado

Federal

do

ato

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal foi a forma
definida

pelo

constituinte

para

emprestar

eficácia

erga

omnes

às

decisões definitivas sobre inconstitucionalidade.

A aparente originalidade da fórmula tem dificultado o
seu enquadramento dogmático.
a natureza

Discute-se, assim, sobre os efeitos e

da resolução do Senado Federal que declare

execução da lei ou ato normativo.

suspensa a

Questiona-se, igualmente, sobre o

caráter vinculado ou discricionário do ato praticado pelo Senado e
sobre
ainda,

a

abrangência das
sobre

a

leis

pertinência

estaduais
da

e municipais.

suspensão

ao

Indaga-se,

pronunciamento

de
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inconstitucionalidade incidenter tantum, ou sobre a sua aplicaçao às
decisões proferidas em ação direta.

Embora

a

doutrina

pátria

reiterasse

os

teóricos e jurisprudenciais americanos, no sentido da

ensinamentos
inexistência

jurídica ou da ampla ineficácia da lei declarada inconstitucional,
não

se

indicava

Diversamente,
constitui

a

razão

ou

a não-aplicação

expressão

do

o
da

stare

fundamento
lei,

desse

no Direito

decisis,

que

vinculantes às decisões das Cortes Superiores.
em

1934,

destinado

a

suspensão
a

outorgar

inconstitucionalidade.
própria

de

Assembléia

A

execução

pelo

engenhosa

Constituinte.

O

empresta

efeitos

Dai, ter-se adotado,

à

fórmula

amplo.

norte-americano,

Senado

generalidade

efeito

como

mecanismo

declaração
mereceu

Deputado

de

reparos

Godofredo

na

Vianna

pretendeu que se reconhecesse, v.g., a inexistência jurídica da lei,
após o segundo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal

sobre a

inconstitucionalidade do diploma.2

Mas

que

efeitos

haveriam de

se reconhecer

ao

ato

do

Senado que suspende a execução da lei inconstitucional?

Lúcio Bittencourt afirmava que "o objetivo do art.

45,

n. IV - a referência diz respeito à Constituição de 1967 - é apenas
tornar pública a decisão do tribunal, levando-a ao conhecimento de
todos os cidadãos"3.

Outros reconhecem que o Senado Federal pratica

2 ARAÚJO, Castro. A nova Constituição brasileira. Rio d e Janeiro: Freitas Bastos,
1935, p. 247; Cf. ainda ALENCAR, Ana Valderez Ayres Neves de. A competência do
Senado Federal para suspender a execução dos atos declarados inconstitucionais.
Revista de Informação Legislativa, 15(57) : 234-7 jan.mar. 1978.
3 BITTENCOURT, C. A. Lúcio. O controle jurisdicional de constitucionalidade das
leis.
Série "Arquivos do Ministério da Justiça".
Brasília: Ministério da
Justiça, 1997, p. 145.
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ato político que "confere efeito geral ao que era particular (...),
generaliza os efeitos da decisão"4.

O
inicialmente,
decisão

Supremo
que

Tribunal

o ato do

definitiva.

Federal

Senado

Assim,

a

parece

emprestava

suspensão

ter

eficácia

tinha

o

admitido,
genérica

condão

de

à

dar

alcance normativo ao julgado do Supremo Tribunal Federal.5

Mas qual era a dimensão dessa eficácia ampla? Seria a de
reconhecer efeito retroativo ao ato do Senado Federal?

Também aqui não se logravam sufrágios unânimes.

Themistocles

Cavalcanti

responde

negativamente,

sustentando que a "única solução que atende aos interesses de ordem
pública

é que a suspensão produzirá

os seus

efeitos

desde a sua

efetivação, não atingindo as situações jurídicas criadas sob a sua
vigência"6. Da mesma forma, Bandeira de Mello ensina que "a suspensão
da lei corresponde à revogação da lei", devendo "ser respeitadas as
situações

anteriores

revogação

tem efeito

alcança

os

atos

definitivamente
ex nunc"7.

jurídicos

constituídas,

Enfatiza

formalmente

que

porquanto

a

a suspensão "não

perfeitos, praticados

no

4 BROSSARD, Paulo. O Senado e as leis inconstitucionais. Revista de Informação
Legislativa, 13(50): 61; cf. MARINHO, Josaphat. O a r t . 6 4 da Constituição e o
papel do Senado. Revista de Informação Legislativa, 1(2); BUZAID, Alfredo. Da ação
direta de constitucional idade no Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958, p.
89-90; CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Do controle de constitucionalidade. Rio
de Janeiro: Forense, 1966, p. 162-6; MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. A Teoria
das Constituições Rígidas. 2. ed. São Paulo: J. Bushasky Editor, 1980, p. 210;
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos,
2002, p. 84.
5

MS 16.512, Rel . Min. Oswaldo Trigueiro, RTJ 38, n . 1, p. 20, 21, 23 e 28.

6 CAVALCANTI. Do controle da constitucionalidade, cit. p. 164.
7 MELLO. A Teoria das Constituições Rígidas, cit. p. 211.
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passado,

e os fatos consumados, ante sua irretroatividade, e mesmo

os efeitos futuros dos direitos regularmente adquiridos".

"O Senado

Federal - assevera Bandeira de Mello - apenas cassa a lei, que deixa
de obrigar, e, assim, perde a sua executoriedade porque, dessa data
em diante, a revoga simplesmente"8.

Não

obstante

a

autoridade

dos

seus

sectários,

essa

doutrina parecia confrontar com as premissas basilares da declaração
de inconstitucionalidade no Direito brasileiro.

Afirmava-se

quase

incontestadamente, entre

nós,

que

a

pronúncia da inconstitucionalidade tinha efeito ex tunc, contendo a
decisão judicial caráter eminentemente declaratório.9
afigurava-se

inconcebível

cogitar

de

Se assim fora,

"situações

criadas", de "atos jurídicos formalmente perfeitos"

juridicamente
ou de "efeitos

futuros dos direitos regularmente adquiridos", com fundamento em lei
inconstitucional.

De

resto,

é

fácil

de

ver

que

a

constitucionalidade da lei parece constituir pressuposto inarredável
de

categorias

como

as

do

direito adquirido

e

do

ato

jurídico

perfeito.

É verdade que a expressão utilizada pelo constituinte de
1934

(art.

1967/1969

91,
(art.

IV)
42,

e reiterada nos textos de
VII)

e

de

1988

(art.

52,

1946
X)

(art.
-

64),

suspender

de
a

8 MELLO. A Teoria das Constituições Rígidas, cit. p. 211.
9 BARBOSA, Ruy. Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo perante a
Justiça Federal. In: Trabalhos jurídicos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e
Cultura, 1958, v. 20, t. 5, p. 49, e O direito do Amazonas ao Acre Septentrional.
Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1910, v. 2, p. 51-2; NUNES, José de Castro.
Teoria e prática do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1943, p.
588; BUZAID, Alfredo. Da ação direta no Direito brasileiro, cit. p. 128; CAMPOS,
Francisco Luiz da Silva. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1956, v. 1, p. 460-1.
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execução

de

lei

Originariamente,
produziu

o

o modelo

"revogação

declaração

de

fosse
do

ao

não
da

da Constituição

ineficácia

é

Supremo
porém,

papel

de

a

de

1934

de

caráter

sua

idéia

de

Mas a própria ratio
ato do

coordenador

Senado
A

Nos

outorgar

ao

dos

poderes,

a

do

a uma

lei,

mais

debates

se

à

proposta de

jurídica da

inconstitucionalidade "em

de

que

a referir-se

prospectivo.

Federal.

dúvida.10

Constitucional

chegou

a equiparação do

Tribunal
a

isenta

Comissão

reconhecia a inexistência

declarada

preponderou,
então,

-

substitutivo

autorizava

Godofredo Vianna

aresto"

decreto

ou suspensão da lei ou ato"11.

dispositivo não

que

ou

desde
de

um

realizados

Senado, erigido,
suspensão

da

lei

declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Na

discussão

travada

no

Plenário

da

Constituinte,

destacaram-se as objeções de Levi Carneiro, contrário à incorporação
do instituto ao Texto Magno.

Prevaleceu a tese perfilhada,

dentre

outras, por Prado Kelly, tal como resumida na seguinte passagem:

"Na sistemática preferida pelo nobre Deputado, Sr.
Levi Carneiro, o Supremo Tribunal decretaria a
inconstitucionalidade de uma lei, e os efeitos dessa
decisão se limitariam às partes em litigio. Todos os
demais cidadãos, que estivessem na mesma situação da
que foi tutelada num processo próprio, estariam ao
desamparo
da
lei.
Ocorreria ,
assim,
que
a
Constituição teria sido defendida na hipótese que
permitiu
o exame
do
Judiciário, e
esquecida,
anulada, postergada em todos os outros casos (...)".
Certas constituições modernas têm criado cortes
jurisdicionais para defesa da Constituição.
Nós
continuamos a atribuir à Suprema Corte a palavra
definitiva da defesa e guarda da Constituição da

10 A Constituição de 1937 não contemplou o instituto da suspensão da execução pelo
Senado Federal.
11 ALENCAR. A competência do Senado Federal
declarados inconstitucionais, cit. p. 247.

para

suspender a execução dos atos
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República.
Entretanto permitimos a um órgão de
supremacia
política
estender
os
efeitos
dessa
decisão, e estendê-los para o fim de suspender a
execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou
ato, deliberação ou regulamento, quando o Poder
Judiciário os declara inconstitucionais."12
Na

Assembléia

Constituinte

de

1946,

reencetou-se

o

debate, tendo-se destacado, uma vez mais, na defesa do instituto, a
voz de Prado Kelly:

"O
Poder
Judiciário
só
decide
em
espécie.É
necessário, porém, estender os efeitos do julgado, e
esta é atribuição do Senado.
Quanto ao primeiro ponto, quero lembrar que na
Constituição de 34 existe idêntico dispositivo.
Participei da elaboração da Constituição de 34. De
fato,
tentou-se a criação de um quarto poder;
entretanto já há muito o Senado exercia a função
controladora, fiscalizadora do Poder Executivo.
O regime democrático é um regime de legalidade. No
momento em que o Poder Executivo pratica
uma
ilegalidade, a pretexto de regulamentar uma lei
votada pelo Congresso, exorbita nas suas funções.
Há a esfera do Judiciário, e este não está impedido,
desde que é violado o direito patrimonial do
indivíduo, de apreciar o direito ferido.
Se, entretanto, se reserva ao órgão do Poder
Legislativo, no
caso
o
Senado,
a
atribuição
fiscalizadora da lei, não estamos diante de uma
função judicante, mas de fiscal do arbítrio do Poder
Executivo.
O
dispositivo
já
constava
da
Constituição de 34 e não foi impugnado por nenhum
autor ou comentador que seja do meu conhecimento.
Ao contrário, foi um dos dispositivos mas festejados
pela
critica,
porque
atendia,
de
fato,
às
solicitações do meio político brasileiro."l3

12 ALENCAR. A competência do Senado Federal para
declarados inconstitucionais, cit. p. 260.

suspender a execução dos atos

13 ALENCAR. A competência do Senado Federal para
declarados inconstitucionais, cit. p . 267-8.

suspender a execução dos atos
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Ante as críticas tecidas por Gustavo Capanema, ressaltou
Nereu Ramos que:

"A lei ou regulamentos declarados inconstitucionais
são juridicamente inexistentes entre os litigantes.
Uma
vez
declarados,
pelo
Poder
Judiciário,
inconstitucionais
ou ilegais, a decisão apenas
produz efeito entre as partes. Para evitar que os
outros interessados, amanhã,
tenham de recorrer
também ao Judiciário, para obter a mesma coisa,
atribui-se ao Senado a faculdade de suspender o ato
no todo ou em parte, quando o Judiciário haja
declarado inconstitucional, porque
desde que o
Judiciário declara inconstitucional, o Presidente da
República não pode declarar constitucional ."14
Parecia evidente aos constituintes

que

a suspensão da

execução da lei, tal como adotada em 1934, importava na extensão dos
efeitos

do

aresto

configurando,

declaratório

inclusive,

da

instrumento

inconstitucionalidade,

de

economia

processual.

Atribuía-se, pois, ao ato do Senado, caráter ampliativo e não apenas
paralisante ou derrogatório do diploma viciado.
inócuo

seria

o

instituto

com

referência

E, não fosse assim,

à maioria

das

situações

formadas na vigência da lei declarada inconstitucional.

Percebeu

essa

realidade

o Senador Accioly

Filho,

que

defendeu a seguinte orientação:

"Posto em face de uma decisão do STF, que
declara a inconstitucionalidade de lei ou decreto,
ao Senado não cabe tão-só a tarefa de promulgador
desse decisório.
A declaração é do Supremo, mas a suspensão é do
Senado.
Sem a declaração,
o Senado não se
movimenta, pois não lhe é dado suspender a execução

14 ALENCAR. A competência do Senado Federal para
declarados inconstitucionais, cit. p . 268.

suspender a execução dos atos
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de lei ou decreto não declarado inconstitucional.
Essa suspensão é mais do que a revogação da lei ou
decreto, tanto pelas suas consequências quanto por
desnecessitar
da concordância da outra Casa
do
Congresso e da sanção do Poder Executivo. Em suas
consequências,
a suspensão
vai
muito
além
da
revogação.
Esta opera 'ex nunc', alcança a lei ou
ato revogado
só a partir da vigência do
ato
revogador, não tem olhos para trás e, assim, não
desconstitui
as
situações
constituídas
enquanto
vigorou o ato derrogado. Já quando de suspensão se
trate, o efeito é 'ex tunc', pois aquilo que é
inconstitucional é natimorto, não teve vida (cf.
Alfredo Buzaid e Francisco Campos), e, por isso, não
produz efeitos, e aqueles que porventura ocorreram
ficam desconstituídos desde as suas raízes, como se
não tivessem existido.
Integra-se, assim, o Senado numa tarefa comum com o
STF, equivalente àquela da alta Corte Constitucional
da Áustria, do Tribunal Constitucional alemão e da
Corte Constitucional italiana.
Ambos, Supremo e
Senado,
realizam,
na
Federação
brasileira,
a
atribuição que é dada a essas Cortes européias.
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.
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.
Do mesmo modo, a revogação da lei ou decreto não
tem o alcance e a profundidade da suspensão.
Consoante já se mostrou, e é tendência no direito
brasileiro, só
a suspensão por
declaração
de
inconstitucionalidade opera efeito
'ex tunc', ao
passo que a revogação tem eficácia só a partir da
data de sua vigência.
Assim, é diferente a revogação de uma lei da
suspensão
de
sua
vigência
por
inconstitucionalidade." 15

15 BRASIL. Congresso, Senado Federal. Parecer n . 1 5 4 de 1971,
Accioly Filho, Revista de Informação Legislativa, 12(48):266-8.

Rel . Senador
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Adiante, o insigne parlamentar concluía:
"Revogada uma lei, ela continua sendo aplicada, no
entanto,
às
situações
constituídas
antes
da
revogação (art. 153, § 3º, da Constituição).
Os
juízes e a administração aplicam-na aos atos que se
realizaram sob o império de sua vigência, porque
então ela era a norma jurídica eficaz.
Ainda
continua a viver a lei revogada para essa aplicação,
continua a ter existência para ser utilizada nas
relações jurídicas pretéritas (...)
A
suspensão
por
declaração
de
inconstitucionalidade,
ao
contrário,
vale
por
fulminar, desde o instante do nascimento, a lei ou
decreto inconstitucional, importa manifestar que
essa lei ou decreto não existiu, não produziu
efeitos válidos.
A revogação, ao contrário disso, importa proclamar
que,
a partir dela,
o revogado não tem mais
eficácia.
A suspensão por declaração de inconstitucionalidade
diz que a lei ou decreto suspenso nunca existiu, nem
antes nem depois da suspensão.
Há, pois,
distância a separar o conceito de
revogação daquele da suspensão de execução de lei ou
decreto declarado inconstitucional.
O ato de
revogação, pois, não supre o de suspensão, não o
impede, porque não produz os mesmos efeitos."16
Essa colocação parecia explicitar a natureza singular da
atribuição deferida ao Senado Federal sob as Constituições de 1946 e
de 1967/69.

A suspensão constituía ato político que retira a lei do

ordenamento jurídico, de forma definitiva e com efeitos retroativos.
É

o

que

enfatizar

ressaltava,
que

"a

igualmente, o
suspensão

da

Supremo

Tribunal

vigência

da

Federal
lei

ao
por

inconstitucionalidade torna sem efeito todos os atos praticados sob
o império da lei inconstitucional."17

16

BRASIL. Congresso, Senado Federal. Parecer n . 154, de 1971, cit. p. 268.
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Vale recordar, a propósito, que no MS 16.51218, o Supremo
Tribunal

Federal

natureza

do

Federal

teve

instituto,

revogar o

restringir
Federal.

a

o

ato

alcance

oportunidade
infirmando

de
da

Cuidava-se

de

a

de

discutir

possibilidade

largamente
de

o

suspensão anteriormente editado,
decisão

proferida

Mandado

de

pelo

Segurança

Supremo

a

Senado
ou

de

Tribunal

impetrado

por

"Engenharia Souza e Barker Ltda. e outros" contra a Resolução n . 93,
de 14 de outubro de 1965, que revogou a Resolução anterior (n. 32,
de 25.3.1965), pela qual o Senado suspendera a execução de preceito
do Código Paulista de Impostos e Taxas.

O

Supremo

Tribunal

Federal

inconstitucionalidade da resolução revogadora,

pronunciou

a

contra os votos dos

Ministros Aliomar Baleeiro e Hermes Lima, conhecendo do mandado de
segurança

como

representação

de

inconstitucionalidade,

tal

como

proposto pelo Procurador-Geral da República, Dr. Alcino Salazar.19

Ademais,

reconheceu que o Senado não estava obrigado a

17 RMS 17.976, Rel . Min. Amaral Santos, RDA, 105:lll( ll3).
Evidentemente, esta
eficácia ampla há de ser entendida com temperamento s.
A pronúncia de
inconstitucionalidade não retira do mundo jurídico, a utomaticamente, os atos
praticados com base na lei inconstitucional, criando apenas as condições para
eventual desfazimento ou regulação dessas situações.
Tanto a coisa julgada quanto
outras fórmulas de preclusão podem tornar irreversíveis as decisões ou atos
fundados na lei censurada.
Assim, operada a decadência ou a prescrição, ou
decorrido in albis o prazo para a propositura da ação rescisória, não há mais que
se cogitar da revisão do ato viciado.
Alguns sistemas jurídicos, como o alemão,
reconhecem a subsistência dos atos e decisões praticados com base na lei declarada
inconstitucional, desde que tais atos já não se afigurem suscetíveis de
impugnação.
A execução desses atos é, todavia, inadmissível.
Exclui-se,
igualmente, qualquer pretensão de enriquecimento sem causa.
Admite-se, porém, a
revisão, a qualquer tempo, de sentença penal condenatória baseada em lei declarada
inconstitucional
(Lei do Bundesverfassungsgericht,
§ 79).
A limitação da
retroatividade expressa, nesses casos, a tentativa de compatibilizar princípios de
segurança jurídica e critérios de justiça.
Acentue-se que tais limitações
ressaltam, outrossim, a necessária autonomia jurídica desses atos.
18 MS 16.512, Rel . Min. Oswaldo Trigueiro, DJ de 25.5.1966.
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proceder à suspensão do ato declarado inconstitucional.

Nessa linha

de entendimento, ensinava o Ministro Victor Nunes:

"(...) o Senado terá seu próprio critério de
conveniência e oportunidade para praticar o ato de
suspensão. Se uma questão foi aqui decidida por
maioria escassa e novos Ministros são nomeados, como
há pouco aconteceu, é de todo razoável que o Senado
aguarde novo pronunciamento antes de suspender a
lei.
Mesmo porque não há sanção específica nem
prazo certo para o Senado se manifestar."20
Todavia,

ao

suspender

o

ato

que

teve

a

inconstitucionalidade pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal, não
poderia aquela Alta Casa do Congresso revogar o ato anterior21.
mesma

forma,

o ato do

Senado

haveria

de

se

ater

à

Da

"extensão do

julgado do Supremo Tribunal"22, não tendo "competência para examinar
o mérito

da

decisão

(...), para

interpretá-la,

para

ampliá-la

ou

restringi-la ."23

Vê-se, pois, que, tal como assentado no preclaro acórdão
do

Supremo

outorgar

Tribunal
eficácia

Federal,
ampla

o
à

ato

do

decisão

Senado

tem

judicial,

o

condão

de

vinculativa,

inicialmente, apenas para os litigantes.

Ressalte-se que a inércia do Senado não afeta a relação
entre

os

Poderes,

não

se

podendo

vislumbrar

qualquer

violação

constitucional na eventual recusa à pretendida extensão de efeitos.
19 RTJ 38, N. 1, P.8-9.
20 Voto do Ministro Victor Nunes Leal, MS 16.512, RTJ 38, n .1,p
3
2
.
21 Nesse sentido, v. votos proferidos pelos
Cândido Motta Filho, RTJ 38, n . 1, p. 26.

Ministros

Gonçalves

de

22

Voto do Ministro Victor Nunes Leal, MS 16.512, RTJ, 38, n . 1, p. 23.

23

Voto do Ministro Pedro Chaves, MS 16.512, RTJ, 38, n . 1, p. 12.
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Evidentemente, se pretendesse outorgar efeito genérico à decisão do
Supremo Tribunal,
fórmula complexa.

não

precisaria

o

constituinte

valer-se

dessa

As conclusões assentadas acima parecem consentâneas com
a

natureza

do

instituto.

O

declarado inconstitucional,
tanto24.

Senado

Federal

não

revoga

o

ato

até porque lhe falece competência para

Cuida-se de ato político que empresta eficácia erga omnes à

decisão

do

obriga

o

Supremo
Senado

Tribunal
Federal

proferida
a

em caso

expedir

o

ato

concreto.
de

Não

suspensão,

se
não

configurando eventual omissão ou qualquer infringência a princípio
de

ordem

constitucional.

Não

pode

a

Alta

Casa

do

Congresso,

todavia, restringir ou ampliar a extensão do julgado proferido pelo
Supremo Tribunal Federal.

Apenas por amor à completude, observe-se que o Projeto
que resultou na Emenda n . 16/65 pretendeu conferir nova disciplina
ao

instituto

da

suspensão

pelo

Senado.

Dizia-se

na

Exposição

de

Motivos:
"Ao
direito
italiano
pedimos,
todavia,
uma
formulação mais singela e mais eficiente do que a do
art.
64 da
nossa
Constituição, para
tornar
explícito, a partir da declaração de ilegitimidade,
o efeito 'erga omnes' de decisões definitivas do
Supremo Tribunal, poupando
ao
Senado
o dever
correlato desuspensão da lei ou
do decreto
expediente consentâneo com as teorias de direito
público em
1934,
quando
ingressou
em
nossa
legislação,
mas
presentemente
suplantada
pela
formulação contida no art. 136 do estatuto de 1948:
’Quando
la
Corte
dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma dl legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia
dal giornosucessivo alia publicazione
delia decisione' " 25.

24

Voto do Ministro Prado Kelly, MS 16.512, RTJ 38, n . 1, p . 1 6 .
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O

art.

64

da

Constituição

passava

a

ter

a

seguinte

redação:
"Art. 64. Incumbe ao Presidente do Senado Federal,
perdida a eficácia de lei ou ato de natureza
normativa (art. 101, § 32) , fazer publicar no Diário
Oficial e na Coleção das leis a conclusão do julgado
que lhe for comunicado".
A
Constituição,
de

proposta

de

alteração

do

disposto

no

art.

64

da

com a atribuição de eficácia erga omnes à declaração

inconstitucionalidade

proferida

pelo

Supremo

Tribunal

Federal,

foi, porém, rejeitada.2
26
5
A ausência de disciplina sobre a matéria contribuiu para
que o Supremo Tribunal se ocupasse do tema,

especialmente no que

dizia respeito aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em
sede de controle abstrato

(representação de inconstitucionalidade).

Nessa hipótese, o Tribunal deveria ou não comunicar a declaração de
inconstitucionalidade

ao

Senado,

para

os

fins

do

art.

64

da

Constituição de 1946 (modificado pela Emenda n. 16/65)?
Em 1970,
firmado posição,

o Tribunal começou a debater o tema27, tendo

em 1977, quanto à dispensabilidade de intervenção

do Senado Federal nos casos de declaração de inconstitucionalidade
de lei proferida na representação de inconstitucionalidade (controle
abstrato)28. Passou-se, assim, a atribuir eficácia geral à decisão de

25 BRASIL. Constituição (1946): Emendas. Emendas à Constituição de 1946, n. 16:
reforma do Poder Judiciário. Brasilia: Câmara dos Deputados, 1968, p. 24.
26

BRASIL. Constituição (1946), cit. p. 88-90.

27 Cf. Parecer do Min. Rodrigues Alckmin, de 19.6.1975, DJ de 16.5.1.977, p. 3124;
Cf. também, ALENCAR. A competência do Senado Federal para suspender a execução dos
atos inconstitucionais, cit. p. 260 (292-293).
28 Cf. Parecer do Min. Moreira Alves no Processo Administrativo 4.477-72,
16.5.1977, p.3123.

DJ de

27
inconstitucionalidade

proferida

em

sede

de

controle

abstrato,

procedendo-se à redução teleológica do disposto no art. 42, VII, da
Constituição de 1967/69.29

- A
declarada

suspensão pelo

inconstitucional

Senado Federal da execução de lei

pelo

Supremo

Tribunal

Federal

sob

a

Constituição de 1988
A amplitude conferida ao controle abstrato de normas e a
possibilidade de que se suspenda,

liminarmente, a eficácia de leis

ou

geral,

atos

para que

normativos,

com eficácia

se quebrantasse

a crença

contribuíram,

na própria

certamente,

justificativa desse

instituto, que se inspirava diretamente numa concepção de separação
de

Poderes

-

hoje

Tribunal pode,

inevitavelmente

ultrapassada.

Se

o

Supremo

em ação direta de inconstitucionalidade, suspender,

liminarmente,

a

eficácia

Constitucional,

por

inconstitucionalidade,

de

uma

que

lei,

até

haveria

mesmo
a

de

uma

Emenda

declaração

de

proferida no controle incidental, valer tão-

somente para as partes?
A
instituto

da

única

resposta

suspensão

pelo

plausível
Senado

nos

leva

assenta-se

a

crer

hoje

em

que

razão

o
de

índole exclusivamente histórica.
Deve-se

observar,

outrossim,

que

o

instituto

da

suspensão da execução da lei pelo Senado mostra-se inadequado para
assegurar eficácia geral ou efeito vinculante às decisões do Supremo
Tribunal

que

limitando-se
correta.

não

declaram

a fixar

a

inconstitucionalidade

a orientação

constitucionalmente

de

uma

lei,

adequada

ou

28
Isto se verifica quando o Supremo Tribunal afirma que
dada

disposição

há

de

ser

interpretada

desta

ou

daquela

forma,

superando, assim, entendimento adotado pelos tribunais ordinários ou
pela própria Administração.
efeito

vinculante,

processual

A decisão do Supremo Tribunal não tem

valendo

subjetiva.

nos

estritos

não

se

Como

limites

cuida

de

da

relação

declaração

de

inconstitucionalidade de lei, não há que se cogitar aqui de qualquer
intervenção

do

Senado,

restando

o

tema

aberto

para

inúmeras

Supremo

Tribunal

controvérsias.
Situação
Federal

adota

semelhante

uma

ocorre

interpretação

quando

o

conforme

à

Constituição,

restringindo o significado de certa expressão literal ou colmatando
uma lacuna contida no regramento ordinário. Aqui o Supremo Tribunal
não

afirma

ressaltar

propriamente
que

Constituição,
determinada
restrição

uma

ou,

ilegitimidade

dada

ainda,

norma

a

interpretação

que,

necessita

da

lei,

é

limitando-se

compatível

com

a
a

para ser considerada constitucional,

de

um complemento

(lacuna

aberta)

ou

(lacuna oculta - redução teleológica). Todos esses casos

de decisão com base em uma interpretação conforme à Constituição não
podem ter

a sua eficácia

ampliada com o recurso

ao

instituto da

suspensão de execução da lei pelo Senado Federal.
Mencionem-se,

ainda,

inconstitucionalidade parcial

sem

os

casos

redução

de

de

declaração

texto, nos

quais

de
se

explicita que um significado normativo é inconstitucional sem que a
expressão literal sofra qualquer alteração.
Também nessas hipóteses, a suspensão de execução da lei
ou do ato normativo pelo Senado revela-se problemática,

porque não

se cuida de afastar a incidência de disposições do ato impugnado,
mas tão-somente de um de seus significados normativos.
29 Cf.

Parecer do Min.

Moreira Alves

no Processo Administrativo

4.477-72,

cit.

29

Não é preciso dizer que a suspensão de execução pelo
Senado

não

Tribunal

tem

qualquer

aplicação

naqueles

casos

nos

quais

o

limita-se a rejeitar a argüição de inconstitucionalidade.

Nessas hipóteses,
instituto

não

a decisão vale per se. Da mesma forma, o vetusto

tem qualquer

serventia para reforçar

ou

ampliar

os

efeitos da decisão do Tribunal naquelas matérias nas quais a Corte,
ao

prover

ou

não

um

dado

recurso,

fixa

uma

interpretação da

Constituição.
Da

mesma

forma,

a

suspensão

da

execução

da

lei

inconstitucional não se aplica à declaração de não-recepção da lei
pré-constitucional levada a efeito pelo Supremo Tribunal. Portanto,
das decisões possíveis em sede de controle, a suspensão de execução
pelo

Senado

está

restrita

aos

casos

de

declaração

de

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo.
É

certo,

outrossim,

que

a

admissão

da

pronúncia

de

inconstitucionalidade com efeito limitado no controle incidental ou
difuso

(declaração

de

inconstitucionalidade

com

efeito

ex

cuja necessidade já vem sendo reconhecida no âmbito do STF,
debilitar,

nunc),
parece

fortemente, a intervenção do Senado Federal - pelo menos

aquela de conotação substantiva30. É que a "decisão de calibragem"
tomada pelo Tribunal parece avançar também sobre a atividade inicial
da Alta Casa do Congresso.

Pelo menos,

Tribunal assume aqui uma posição
anteriormente, ao Senado Federal.
Todas

essas

razões

não resta dúvida de que o

que parte

demonstram

da doutrina

o

novo

atribuía,

significado

do

instituto de suspensão de execução pelo Senado no contexto normativo
da Constituição de 1988.

p.3123-3124.
30 Cf. RE 197.917 (ação civil pública contra lei municipal q ue fixa o número de
vereadores), Rel . Min. Maurício Corrêa, DJ de 31.3.2004.
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- A repercussão da declaração de inconstitucionalidade
proferida

pelo

Supremo

Tribunal

sobre

as

decisões

de

outros

tribunais

Questão

interessante

agitada

pela

jurisprudência

do

Supremo Tribunal Federal diz respeito à necessidade de se utilizar o
procedimento
existir

previsto

no

art. 97

pronunciamento

da

da

Constituição

Suprema

Corte

na
que

hipótese

de

afirme

a

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo.
Em acórdão proferido no RE 190.728, teve a 1ª Turma do
Supremo Tribunal Federal a oportunidade de,

por maioria de votos,

vencido o Ministro Celso de Mello, afirmar a dispensabilidade de se
encaminhar o tema constitucional ao Plenário do Tribunal, desde que
o

Supremo

Tribunal

já

se

tenha

pronunciado

sobre

a

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei questionada.31
É

o

que

se

pode

depreender

do

voto

proferido

pelo

Ministro Ilmar Galvão, designado Relator para o acórdão, verbis:
"Esta nova e salutar rotina que aos poucos vai
tomando corpo - de par com aquela anteriormente
assinalada, fundamentada na esteira da orientação
consagrada
no art.
101
do RI/STF, onde está
prescrito que 'a declaração de constitucionalidade
ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
pronunciada por maioria qualificada, aplica-se aos
novos feitos submetidos às Turmas ou ao Plenário',
além de, por igual, não merecer a censura de ser
afrontosa ao princípio insculpido no art. 97 da CF,
está em perfeita consonância não apenas com o
princípio da economia processual, mas também com o
da segurança jurídica, merecendo, por isso, todo
encômio, como procedimento que vem ao encontro da
tão desejada racionalização orgânica da instituição
judiciária brasileira.
Tudo, portanto, está a indicar que se está
diante de norma que não deve ser aplicada com rigor

31 RE 190.728, Relator para o Acórdão Min. Ilmar Galvão, D

J

de30.5.1997.
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literal, mas,
ao
revés,
tendo-se
em mira
a
finalidade objetivada, o que permite a elasticidade
do
seu
ajustamento
às
variações
da
realidade
circunstancial"32.
Na ocasião,

acentuou-se que referido entendimento fora

igualmente adotado pela 2a Turma, como consta da ementa do acórdão
proferido no AI-AgR 168.149, da relatoria do eminente Ministro Marco
Aurélio:
"Versando a controvérsia sobre o ato normativo já
declarado inconstitucional pelo guardião maior da
Carta Política da República - o Supremo Tribunal
Federal -, descabe o deslocamento previsto no artigo
97 do referido Diploma maior. O julgamento de plano
pelo
órgão
fracionado
homenageia
não
só
a
racionalidade,
como também implica interpretação
teleológica do artigo 97 em comento, evitando a
burocratização dos atos judiciais no que nefasta ao
princípio da economia e da celeridade. A razão de
ser do preceito está na necessidade de evitar-se que
órgãos fracionados apreciem, pela vez primeira, a
pecha de inconstitucionalidade argüida em relação a
um certo ato normativo."33.
Orientação
15.9.1995,

na

qual

se

semelhante
explicitou

foi
que

reiterada,
"o

em

acórdão

decisão

recorrido

de
deu

aplicação ao decidido pelo STF nos RREE 150.755/PE e 150.764/PE",
não

havendo necessidade,

por isso,

de a questão

ser submetida ao

Plenário do Tribunal.34
Em
Tribunal

acórdão

ressaltar,

uma

de

22

vez

agosto

mais,

que

de
a

1997,

houve

reserva

de

por

bem

plenário

o
da

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo funda-se
na presunção de constitucionalidade que os protege, somada a razões
de segurança jurídica. Assim sendo, "a decisão plenária do Supremo

- - - - - - - - 32 RE 190.728, cit. DJ de 30.5.1997 .
33 AI-AgR 168.149, Rel . Min. Marco Aurélio, DJ de 4.8.1995, p. 22520.
34 Ag.RegAI

nº 167.444, Rel . Min. Carlos Velloso, DJ de 15.9.1995, p. 29537.

32
Tribunal

declaratória de inconstitucionalidade de norma, posto que

incidente, sendo pressuposto necessário e suficiente a que o Senado
lhe

confira

efeitos

constitucionalidade;

'erga

omnes',

a partir

daí,

elide
podem

a

os

presunção
órgãos

de

sua

parciais

dos

outros tribunais acolhê-la para fundar a decisão de casos concretos
ulteriores,

prescindindo

de

submeter

a

questão

de

constitucionalidade ao seu próprio plenário." 35
Esse

entendimento

marca

uma

evolução

controle de constitucionalidade brasileiro,
praticamente, os efeitos

no

sistema

de

que passa a equiparar,

das decisões proferidas

nos processos de

controle abstrato e concreto. A decisão do Supremo Tribunal Federal,
tal como colocada, antecipa o efeito vinculante de seus julgados em
matéria

de

controle

que o órgão

de

constitucionalidade

fracionário

incidental,

permitindo

se desvincule do dever de observância da

decisão do Pleno ou do Órgão Especial do Tribunal a que se encontra
vinculado.

Decide-se autonomamente com fundamento na declaração de

inconstitucionalidade

(ou

de

constitucionalidade)

do

Supremo

Tribunal Federal proferida incidenter tantum.

- A suspensão de execução da lei pelo Senado e mutação
constitucional
Todas essas reflexões e práticas parecem recomendar uma
releitura
do
papel
constitucionalidade.

do

Senado

no

processo

de

controle

de

Quando o instituto foi concebido no Brasil, em 1934,
dominava uma determinada concepção da divisão de poderes, há muito
superada. Em verdade, quando da promulgação do texto de 1934, outros
países já atribuíam eficácia geral às decisões proferidas em sede de

35 RE 191.898, Rel . Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 22.8.1997, p. 38781.
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controle abstrato de normas, tais como o previsto na Constituição de
Weimar de 1919 e no modelo austríaco de 1920.
A exigência de que a eficácia geral da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal fique
a depender de uma decisão do Senado Federal,
com a Constituição de

introduzida entre nós

1934 e preservada na Constituição de 1988,

perdeu grande parte do seu significado com a introdução do controle
abstrato de normas.
Se a intensa discussão

sobre o monopólio

da ação por

parte do Procurador-Geral da República não levou a uma mudança na
jurisprudência consolidada

sobre o assunto,

é fácil

constatar que

ela foi decisiva para a alteração introduzida pelo constituinte de
1988,

com

a significativa

ampliação do direito

de propositura da

ação direta.

O constituinte assegurou o direito do Procurador-Geral
da

República

de

propor

a

ação

de

inconstitucionalidade.

Esse

é,

todavia, apenas um dentre os diversos órgãos ou entes legitimados a
propor a ação direta de inconstitucionalidade.

Nos termos do art. 103 da Constituição de 1988, dispõem
de

legitimidade

para

propor

a

ação

de

inconstitucionalidade:

o

Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara
dos Deputados, a Mesa de uma Assembléia Legislativa, o Governador do
Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação no
Congresso

Nacional

e

as

confederações

sindicais

ou

entidades

de

classe de âmbito nacional.

Com isso satisfez o constituinte apenas parcialmente a
exigência

daqueles

que

solicitavam

fosse

assegurado

o direito

de

34
propositura da ação a um grupo de,
defendiam

até

mesmo

a

v. g., dez mil cidadãos ou que

introdução

de

uma

ação

popular

de

inconstitucionalidade.

Tal fato fortalece a impressão de que, com a introdução
desse sistema de controle abstrato de normas, com ampla legitimação
e, particularmente, a outorga do direito de propositura a diferentes
órgãos

da sociedade,

pretendeu o constituinte

reforçar o controle

abstrato de normas no ordenamento jurídico brasileiro como peculiar
instrumento de correção do sistema geral incidente.

Não
legitimação

é

menos

conferida

possibilidade

de

se

certo,

ao

por

controle

submeter

outro

lado,

abstrato,

qualquer

questão

com

que
a

a

ampla

inevitável

constitucional

ao

Supremo Tribunal Federal, operou uma mudança substancial - ainda que
não

desejada

-

no modelo

de

controle

de

constitucionalidade

até

então vigente no Brasil.

O monopólio

de

ação

outorgado

ao

Procurador-Geral

da

República no sistema de 1967/69 não provocou uma alteração profunda
no

modelo

incidente

ou

difuso.

Esse

continuou

predominante,

integrando-se a representação de inconstitucionalidade a ele como um
elemento ancilar, que contribuía muito pouco para diferençá-lo dos
demais sistemas

"difusos" ou "incidentes" de controle de constitu-

cionalidade.

A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle
de

constitucionalidade

incidental

ou

difuso

ao

ampliar,

de

forma

marcante, a legitimação para propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103), permitindo que, praticamente, todas as
controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao Supremo
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Tribunal Federal mediante processo de controle abstrato de normas.

Convém

assinalar

que,

tal

Anschütz36 ainda no regime de Weimar,

como

já

observado

por

toda vez que se outorga a um

Tribunal especial atribuição para decidir questões constitucionais,
limita-se,

explícita ou implicitamente,

a competência da jurisdição

ordinária para apreciar tais controvérsias.

Portanto,
forma

parece

significativa,

provocar

o

o

Supremo

quase

círculo

Tribunal

intuitivo

de

entes

Federal,

que,

e

ao

órgãos

no

ampliar,

legitimados

processo

de

de
a

controle

abstrato de normas, acabou o constituinte por restringir, de maneira
radical, a amplitude do controle difuso de constitucionalidade.

Assim, se se cogitava, no período anterior a 1988, de um
modelo misto de controle de constitucionalidade, é certo que o forte
acento

residia,

controle.

O

ainda,

controle

no

amplo

direto

e

dominante

continuava

a

sistema

ser

algo

difuso
acidental

de
e

episódico dentro do sistema difuso.

A Constituição de 1988 alterou, de maneira radical, essa
situação,

conferindo

ênfase

incidental, mas

ao

constitucionais

passaram

mediante

ação

modelo

direta

de

não

mais

ao

concentrado, uma
a

ser

sistema
vez

veiculadas,

inconstitucionalidade

difuso

que

as

ou

questões

fundamentalmente,
perante

o

Supremo

Tribunal Federal.

Ressalte-se que essa alteração não se operou de forma
ainda

profunda

porque

o

Supremo

Tribunal

manteve

a

orientação

36 ANSCHÜTZ, Gerhard. Die Verfassung des deutschen Reichs. 2 . ed. Berlim, 1930.

36
anterior, que considerava inadmissível o ajuizamento de ação direta
contra direito pré-constitucional em face da nova Constituição.

A ampla

legitimação,

a presteza

e a celeridade

desse

modelo processual, dotado inclusive da possibilidade de se suspender
imediatamente
pedido

de

a

eficácia

cautelar,

constitucionais

sejam

utilização

ação

da

do

ato

fazem

com

solvidas,
direta,

normativo

na

que

as

sua

típico

questionado,
grandes

maioria,

instrumento

mediante
questões

mediante
do

a

controle

concentrado. Assim, se continuamos a ter um modelo misto de controle
de

constitucionalidade,

a

ênfase

passou

a

residir

não

mais

no

sistema difuso, mas no de perfil concentrado.

Essa peculiaridade foi destacada por Sepúlveda Pertence
no voto que proferiu na ADC 1, verbis:
"(...) Esta ação é um momento inevitável na prática
da
consolidação
desse
audacioso
ensaio
do
constitucionalismo brasileiro — não, apenas como
nota Cappelletti, de aproximar o controle difuso e o
controle concentrado, como se observa em todo o
mundo — mas, sim, de convivência dos dois sistemas
na integralidade das suas características.
Esta convivência não se faz sem uma permanente
tensão dialética na qual, a meu ver, a experiência
tem demonstrado que será inevitável o reforço do
sistema concentrado, sobretudo nos processos de
massa;
na
multiplicidade
de
processos
que
inevitavelmente,
a
cada
ano,
na
dinâmica
da
legislação, sobretudo da legislação tributária e
matérias
próximas,
levará,
se
não
se
criam
mecanismos eficazes de decisão relativamente rápida
e
uniforme,
ao
estrangulamento
da
máquina
judiciária, acima de qualquer possibilidade de sua
ampliação e, progressivamente, ao maior descrédito
da Justiça, pela sua total incapacidade de responder
à demanda de centenas de milhares de processos
rigorosamente idênticos, porque reduzidos a uma só
questão de direito.
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Por outro lado,
(...),
o ensaio difícil
de
convivência integral dos dois métodos de controle de
constitucionalidade do Brasil só se torna possível
na medida em que se acumularam, no Supremo Tribunal
Federal, os dois papéis, o de órgão exclusivo do
sistema concentrado e o de órgão de cúpula do
sistema difuso.
De tal modo, o peso do Supremo Tribunal, em relação
aos
outros
órgãos
de jurisdição, que a ação
declaratória de constitucionalidade traz, é relativo
porque, já no sistema de convivência dos dois
métodos, a palavra final é sempre reservada ao
Supremo Tribunal Federal, se bem que, declarada a
inconstitucionalidade
no
sistema
difuso,
ainda
convivamos com o anacronismo em que se transformou,
especialmente após a criação da ação direta, a
necessidade da deliberação do Senado para
dar
eficácia 'erga omnes' à declaração incidente" .37
Assinale-se, outrossim, que a interpretação que se deu à
suspensão
própria

de

execução

da

jurisprudência

lei

do

pela

doutrina

majoritária

Supremo

Tribunal

Federal

e

pela

contribuiu

decisivamente para que a afirmação sobre a teoria da nulidade da lei
inconstitucional restasse sem concretização entre nós.
Nesse

sentido,

constitucionalistas
eficácia

erga

constatou

brasileiros

omnes,

nem

a

não

chamada

Lúcio
lograram

Bittencourt

que

fundamentar

retroatividade

ex

nem
tunc

os
a
da

declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal
Federal.
É

o

que

se

lê

na

seguinte

passagem

de

seu

magno

trabalho:
"(...)
as
dificuldades
e
problemas
surgem,
precisamente, no que tange à eficácia indireta ou
colateral
da
sentença
declaratória
da
inconstitucionalidade, pois,
embora procurem
os
autores estendê-la a situações juridicas idênticas,

37 RTJ 159, p. 389-90.
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considerando indiretamente anulada a lei, porque a
'sua aplicação não obteria nunca mais o concurso da
justiça', não têm, todavia, conseguido apresentar
fundamento técnico, razoavelmente aceitável, para
justificar essa extensão.
Não o apontam os tratadistas americanos — infensos
à sistematização, que caracteriza os países onde se
adota a codificação do direito positivo — limitandose a enunciar o princípio, em termos categóricos: a
lei declarada inconstitucional deve ser considerada,
para todos os efeitos, como se jamais, em qualquer
tempo, houvesse possuído eficácia jurídica — 'is to
be regarded as having never, at any time, been
possessed of any legal force.'
Os nossos tratadistas também não indicam a razão
jurídica determinante desse efeito amplo. Repetem a
doutrina dos escritores americanos e as afirmações
dos tribunais, sem buscar-lhes o motivo, a causa ou
o fundamento. Nem o grande Rui, com o seu gênio
estelar, nem os que subsequentemente, na sua trilha
luminosa, versaram o assunto com a proficiência de
um Castro Nunes.
É que em face dos princípios que orientam a
doutrina de coisa julgada e que são comumente
aceitos entre nós, é difícil, senão impossível,
justificar aqueles efeitos, que aliás, se verificam
em outras sentenças como, por exemplo, as que
decidem matéria de estado civil, as quais, segundo
entendimento geral prevalecem 'erga omnes'."38.
Em
específico

verdade,

da judicial

ainda
review,

que não

pertencente

o instituto

desonerava os constitucionalistas americanos,

do

ao

stare

universo
decisis

pelo menos em parte,

de um dever mais aprofundado de fundamentação na espécie. Como esse
mecanismo

assegura

Superiores,

em caso

Suprema Corte,
tribunal
Assim,

haveria

efeito
de

vinculante

declaração de

tinha-se a segurança de
de conferir eficácia

às

decisões

das

Cortes

inconstitucionalidade
que,

em princípio,

à norma objeto

pela

nenhum

de censura.

a ausência de mecanismo processual assemelhado à "força de

39
lei"

(Gesetzeskraft) do direito alemão não impediu que os autores

americanos sustentassem a nulidade da lei inconstitucional.39

Sem dispor de um mecanismo que emprestasse força de lei
ou que,

pelo menos,

conferisse

caráter vinculante

às

decisões

do

Supremo Tribunal Federal para os demais Tribunais tal como o stare

38 BITTENCOURT.
140-1 .

O controle jurisdicional de constitucionalidade das l e i s , cit . p .
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39 A doutrina constitucional alemã há muito vinha desenvolvendo esforços para
ampliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada no âmbito da jurisdição
estatal (Staatsgerichtsbarkeit) . Importantes autores sustentaram, sob o império da
Constituição de Weimar, que a força de lei não se limitava à questão julgada,
contendo, igualmente, uma proibição de reiteração (Wiederholungsverbot) e uma
imposição para que normas de teor idêntico, que não foram objeto da decisão
judicial, também deixassem de ser aplicadas por força da eficácia geral. Essa
concepção refletia, certamente, a idéia dominante à época de que a decisão
proferida pela Corte teria não as qualidades de lei (Gesetzeseigenschaften), mas,
efetivamente, a força de lei (Gesetzeskraft). Afirmava-se inclusive que o Tribunal
assumia, nesse caso, as atribuições do Parlamento ou, ainda, que se cuidava de uma
interpretação autêntica, tarefa
típica do legislador.
Em
se tratando de
interpretação autêntica da Constituição, não se cuidaria de simples legislação
ordinária,
mas,
propriamente,
de
legislação
ou
reforma
constitucional
(Verfassungsgesetzgebung;
Verfassungsänderung)
ou de decisão
com hierarquia
constitucional (Entscheidung mit Verfassungsrang) . A força de lei está prevista no
art. 9o da Lei Fundamental e no § 31(2) da Lei orgânica da Corte Constitucional,
aplicando-se
às
decisões proferidas
nos
processos
de
controle
de
constitucionalidade. A convicção de que a força de lei significava apenas que a
decisão produziría efeitos semelhantes aos de uma lei (gesetzähnlich) (mas não
poderia ser considerada ela própria como uma lei em sentido formal e material),
parece ter levado a doutrina a desenvolver instituto processual destinado a dotar
as decisões da Corte Constitucional de qualidades outras não contidas nos
conceitos de coisa julgada e de força de lei.
Observe-se que o instituto do
efeito vinculante, contemplado no § 31, I, da Lei do Bundesverfassungsgericht não
configura novidade absoluta no direito alemão do pós-guerra. Antes mesmo da
promulgação da Lei Orgânica da Corte Constitucional e , portanto, da instituição do
Bundesverfassungsgericht, algumas leis que disciplinavam o funcionamento de Cortes
Constitucionais estaduais já consagravam expressamente o efeito vinculante das
decisões proferidas por esses órgãos. Embora o conceito de Bindungswirkung (efeito
vinculante) corresponda a uma tradição do direito alemão, tendo sido também
adotado por diversas leis de organização de tribunais constitucionais estaduais
aprovadas após a promulgação da Lei Fundamental, não se pode afirmar que se trate
de um instituto de compreensão univoca pela doutrina. Não são poucas as questões
que se suscitam a propósito desse instituto, seja no que concerne aos seus limites
objetivos, seja no que respeita aos seus limites subjetivos e temporais (MENDES,
Gilmar Ferreira. O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos
processos de controle abstrato de normas. Revista Jurídica Virtual, vol. 1, n . 4,
agosto
de
1999,
http://geocities.yahoo.com.br/profpito/oefeitovinculantegilmar.html).
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decisis americano40, contentava-se a doutrina brasileira em ressaltar
a evidência da nulidade da lei inconstitucional41 e a obrigação dos
órgãos estatais de se absterem de aplicar disposição que teve a sua
inconstitucionalidade

declarada

pelo

Supremo

Tribunal

Federal42. A

suspensão da execução pelo Senado não se mostrou apta a superar essa
incongruência,
substantivo
amplamente

especialmente porque

que

talvez

não

aceito43, esse

se emprestou

devesse

ato do

ter.

Senado

a ela um sentido

Segundo

Federal

entendimento

conferia eficácia

erga omnes à declaração de inconstitucionalidade proferida no caso
concreto.44
Ainda que se aceite,

em princípio,

que a suspensão da

execução da lei pelo Senado retira a lei do ordenamento jurídico com
eficácia

ex

tunc,

esse

instituto,

tal

como

foi

interpretado

e

praticado, entre nós, configura antes a negação do que a afirmação
da teoria da nulidade da lei inconstitucional. A não-aplicação geral
da lei depende exclusivamente da vontade de um órgão eminentemente
político

e

cotidiana

do

não

dos

direito.

órgãos
Tal

judiciais
fato

reforça

incumbidos
a idéia

da
de

aplicação

que,

embora

40 Cf., sobre o assunto, a observação de Rui Barbosa a propósito do direito
americano: "(...) se o julgamento foi pronunciado pelos mais altos tribunais de
recurso, a todos os cidadãos se estende, imperativo e sem apelo,, no tocante aos
princípios constitucionais sobre o que versa".
Nem a legislação "tentará
contrariá-lo, porquanto a regra 'stare decisis' exige que todos os tribunais daí
em diante o respeitem como 'res judicata' (...)" (Cf. Comentários à Constituição
Federal Brasileira, coligidos por Homero Pires, vol IV, p. 268).
A propósito,
anotou Lúcio Bittencourt que a regra stare decisis não tinha o poder que lhe
atribuira Rui,
muito menos o de eliminar a lei do ordenamento jurídico
(BITTENCOURT. O controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, cit.
p .143, nota 17).
41 Cf. , a propósito, BITTENCOURT.
leis, cit. p. 140-1.

O controle jurisdicional constitucionalidade das

42 BITTENCOURT. O controle jurisdicional constitucionalidade das leis, cit. p. 144;
NUNES. Teoria e prática do Poder Judiciário, cit. p . 592 .
43 Cf. item Considerações Preliminares, supra.
44 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 30. ed. rev.
e atual. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 35; SILVA, José Afonso da. Curso de
direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 52.
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tecêssemos

loas

à

teoria

da

nulidade

da

lei

inconstitucional,

consolidavamos institutos que iam de encontro à sua implementação.

Assinale-se

que

se

a

doutrina

e

a

jurisprudência

entendiam que lei inconstitucional era ipso jure nula, deveriam ter
defendido, de forma coerente, que o ato de suspensão a ser praticado
pelo

Senado

destinava-se

exclusivamente

a

conferir

publicidade

à

decisão do STF.

Essa foi a posição sustentada,

isoladamente,

por Lúcio

Bittencourt:

"Se o Senado não agir, nem por isso ficará afetada
a eficácia da decisão, a qual continuará a produzir
todos os seus efeitos regulares que, de fato,
independem de qualquer dos poderes. O objetivo do
art. 45, IV da Constituição - a referência é ao
texto de 1967 - é apenas tornar pública a decisão do
tribunal, levando-a ao conhecimento de todos os
cidadãos. Dizer que o Senado 'suspende a execução'
da
lei
inconstitucional
é,
positivamente,
impropriedade técnica, uma vez que o ato, sendo
'inexistente' ou 'ineficaz', não pode ter suspensa a
sua execução".45
Tal concepção afigurava-se absolutamente coerente com o
fundamento
dogmática

da

nulidade

minimamente

da

lei

consistente

inconstitucional.
haveria

de

Uma

orientação

encaminhar-se

nesse

sentido,

até porque a atribuição de funções substantivas ao Senado

Federal

era

a

própria

negação

da

idéia

de

nulidade

da

lei

devidamente declarada pelo órgão máximo do Poder Judiciário.

45 BITTENCOURT. O controle jurisdicional constitucionalidade das leis, cit. p . 145-

6.
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Não
jurisprudência
substancial
suspensão

foi
e

o que

a

se viu

doutrina

acabaram

à decisão do Senado,

do

inicialmente.

Senado mostrava-se

por

Como

apontado,

conferir

a

significado

entendendo que somente o ato de
apto

a conferir

efeitos

gerais

à

declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal
Federal,

cuja

eficácia

estaria

limitada

às

partes

envolvidas

no

processo.

De qualquer sorte, a ampliação do controle abstrato de
normas,

inicialmente

realizada

nos

termos

posteriormente, com o advento da ADC,

do

art.

103

e,

alterou significativamente a

relação entre o modelo difuso e o modelo concentrado. Assim, passou
a

dominar

a

eficácia

geral

das

decisões

proferidas

em

sede

de

controle abstrato (ADI e ADC).
A

disciplina

Descumprimento

de

processual

Preceito

conferida

Fundamental

-

ADPF,

à

Argüição
que

de

constitui

instrumento subsidiário para solver questões não contempladas pelo
modelo

concentrado

-

ADI

e

ADC

-,

revela,

igualmente,

a

inconsistência do atual modelo. A decisão do caso concreto proferida
em ADPF, por se tratar de processo objetivo, será dotada de eficácia
erga

omnes;

a

mesma

questão

resolvida

no

processo

de

controle

incidental terá eficácia inter partes.
No que se refere aos recursos especial e extraordinário,
a Lei n. 8.038, de 1990, havia concedido ao relator a faculdade de
negar seguimento a recurso manifestamente
improcedente ou prejudicado,

ou ainda,

Supremo

do

Código

Tribunal
de

Federal

Processo

ou

Civil,

por

incabível,

que contrariasse Súmula do

Superior
sua

intempestivo,

vez,

Tribunal
em

de

caráter

Justiça.

O

ampliativo,

incorporou disposição que autoriza o relator a dar provimento ao
recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (art. 557, § 1°-A,
acrescentado pela Lei n. 9.756, de 1998).
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Com o advento dessa nova fórmula,
não

só

a

negativa

de

seguimento

de

passou-se a admitir

recurso

extraordinário, nas

hipóteses referidas, mas também o provimento do aludido recurso nos
casos

de

manifesto

confronto

com

a

jurisprudência

do

Supremo

Tribunal, mediante decisão unipessoal do relator.
Também aqui parece evidente que o legislador entendeu
possível estender de forma geral os efeitos da decisão adotada pelo
Tribunal, tanto nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade
incidental

de

determinada

lei

federal,

estadual

ou

municipal

hipótese que estaria submetida à intervenção do Senado -, quanto nos
casos

de

fixação

de

uma

dada

interpretação

constitucional

pelo

Tribunal.
Ainda que a questão pudesse comportar outras leituras, é
certo

que

Supremo
efeitos

o

legislador

Tribunal

ordinário,

Federal,

com base

considerou

na

legítima

jurisprudência

do

a

de

ampliados à decisão proferida pelo Tribunal,

atribuição

até mesmo em

sede de controle de constitucionalidade incidental.
Observe-se,

ainda,

que,

nas hipóteses de declaração de

inconstitucionalidade de leis municipais, o Supremo Tribunal Federal
tem adotado uma postura significativamente ousada, conferindo efeito
vinculante

não

só

à

inconstitucionalidade,

parte

mas

dispositiva

também

aos

da

decisão

próprios

de

fundamentos

determinantes. É que são numericamente expressivos os casos em que o
Supremo Tribunal tem estendido, com base no art. 557, caput e § 1º-A,
do Código de Processo Civil,
inconstitucionalidade

de

idênticas,

oriundas

de

considerado

dispensável,

a decisão do plenário que declara a

norma

municipal

municípios
no

caso

submissão da questão ao Plenário.

de

a

diversos.
modelos

outras
Em

legais

situações

suma,

tem-se

idênticos,

a

44

Nesse

sentido,

Maurício

Corrêa,

ao

julgar

o

RE

228.844/SP46, no qual se discutia a ilegitimidade do IPTU progressivo
cobrado pelo Município de São José do Rio Preto, no Estado de São
Paulo,
em

valeu-se de fundamento fixado pelo Plenário deste Tribunal,

precedente

oriundo

inconstitucionalidade

do
de

Estado
lei

de

Minas

do Município

Gerais,
de

no

Belo

sentido

Horizonte,

da
que

instituiu alíquota progressiva do IPTU.

Também Nelson
(progressividade
contra

lei

do

do

Jobim,

IPTU),

Município

de

em
São

no

exame da

recurso

mesma

matéria

extraordinário

Bernardo

do

Campo,

interposto

aplicou

tese

fixada em julgamentos que apreciaram a inconstitucionalidade de lei
do Município de São Paulo.47
Ellen

Gracie

utilizou-se

de

precedente

oriundo

do

Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para dar provimento
a recurso extraordinário no qual se discutia a ilegitimidade de taxa
de iluminação pública instituída pelo Município de Cabo Verde,

no

Estado de Minas Gerais.48
Carlos

Velloso

aplicou

jurisprudência

de

recurso

proveniente do Estado de São Paulo para fundamentar sua decisão no
AI 423.25249, onde se discutia a inconstitucionalidade de taxa de
coleta e
limpeza pública
do Município
do Rio
de
Janeiro,
convertendo-o em recurso extraordinário

(art.

544,

CPC) e dando-lhe provimento.

46 RE 228.844.SP, Rel . Min. Maurício Corrêa, DJ

de 16.6.1999.

47 RE

221.795,

Rel . Min.

Nelson Jobim, DJ de 16.11.2000.

48 RE

364.160,

Rel . Min.

Ellen Gracie, DJ de 7.2.2003.

§§

3° e 4°, do
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Sepúlveda Pertence lançou mão de precedentes originários
do Estado de São Paulo para dar provimento ao RE 345.04850, no qual
se

argüia

a

inconstitucionalidade

de

taxa

de

limpeza

pública

do

relativa

à

Município de Belo Horizonte.
Celso

de

Mello,

ao

apreciar

matéria

progressividade do IPTU do Município de Belo Horizonte, conheceu e
deu

provimento

a

recurso

extraordinário

tendo

em

conta

diversos

precedentes oriundos do Estado de São Paulo.51
Tal procedimento evidencia, ainda que de forma tímida, o
efeito vinculante dos fundamentos determinantes da decisão exarada
pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade do
direito municipal. Evidentemente, semelhante orientação somente pode
vicejar
dotada

caso
de

se

admita

eficácia

que

a

decisão

transcendente,

tomada

sendo,

por

pelo
isso,

Plenário

seja

dispensável

a

manifestação do Senado Federal.
Um outro argumento, igualmente relevante, diz respeito ao
controle de constitucionalidade nas ações coletivas.

Aqui,

somente

por força de uma compreensão ampliada ou do uso de uma figura de
linguagem, pode-se falar em decisão com eficácia inter partes.
Como
coletiva,

numa

sustentar

ação civil

que

uma

pública

decisão

proferida

ou em um mandado

coletivo,
que
declare
a inconstitucionalidade
determinada, terá eficácia apenas entre as partes?

de
de

numa ação
segurança
uma

lei

Nesses casos, a suspensão de execução da
lei pelo
Senado,tal como vinha sendo
entendida até aqui, revela-se,
para
dizer o mínimo, completamente inútil, caso se entenda que ela tem
49 AI 423.252, Rel . Min. Carlos Velloso, DJ de 15.4.2003.
50 RE 345.048, Rel . Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8.4.2003.
51 RE 3 84.521, Rel . Min. Celso de Mello, DJ de 30.5.2003.
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uma

outra

função

que

não

a

de

atribuir

publicidade

à

decisão

declaratória de ilegitimidade.
Recorde-se, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal,
em decisão unânime de 7 de abril de 2003, julgou prejudicada a Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1.919
proposta

contra

o

Provimento

Superior

da Magistratura

n.

(Relatora Min. Ellen Gracie),

556/97,

Paulista.

A

editado

referida

pelo

Conselho

resolução previa

a

destruição física dos autos transitados em julgado e arquivados há
mais

de

cinco

anos

em

primeira

instância.

A

decisão

pela

prejudicialidade decorreu do fato de o Superior Tribunal de Justiça,
em mandado

de

segurança coletivo52, impetrado pela Associação

dos

Advogados de São Paulo (AASP), ter declarado a nulidade daquele ato.
Em outros termos, o Supremo Tribunal Federal acabou por
reconhecer eficácia erga omnes à declaração de ilegitimidade do ato
normativo proferida em mandado de segurança pelo STJ.
então,

Quid juris,

se a declaração de inconstitucionalidade for proferida pelo

próprio Supremo Tribunal Federal em sede de ação civil pública?
Se a decisão proferida nesses processos tem eficácia erga
omnes

(Lei n . 7.347,

justificar

a

propósito,

convém

confusão
declaração

entre
de

de 24.7.1985

necessidade
o

de

recordar
objeto

da

- art.

16),

comunicação

que, em
ação

inconstitucionalidade.

ao

alguns

civil
Nessa

afigura-se difícil
Senado

casos,

pública

Federal.

há
e

hipótese,

o

uma

quase

pedido

não

há

A
de

como

cogitar de uma típica decisão com eficácia inter partes.53

52 RMS 11.824, Rel . Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 27.5.2002.

53
Cf.
RE
197.917,
Rel .
Min.
Maurício
Corrêa,
DJ
de
31.3.2004
(inconstitucionalidade de lei municipal que fixa número de vereadores) e Rcl-MC
2.537, Rel . Min. Cezar Peluso, DJ de 29.12.2003,
a propósito da legitimidade de
lei estadual sobre loterias,
atacada,
simultaneamente, mediante ação civil
pública, nas instâncias ordinárias, e ADI, perante o STF.
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Ressalte-se, ainda, que as decisões do STF, com efeitos
limitados,
próprio

no

caso

julgamento
da

do

RE

197.971

progressão

de

regime

notórios a demonstrar que a Corte,

(caso
(HC

vereadores54) e no

82.95955),

são

casos

ao prolatar referidas decisões,

já lhes estava atribuindo efeito erga omnes.
No
decisão

que,

caso
se

do

dotada

RE
de

197.917,

trata-se

efeito

retroativo,

de

caso

típico

provocaria

de

enorme

instabilidade jurídica, colocando em xeque as decisões tomadas pela
Câmara de Vereadores nos períodos anteriores, com consequências não
de todo divisáveis no que concerne às leis aprovadas, às decisões de
aprovação de contas e outras deliberações da Casa Legislativa.
Eis o teor da ementa do referido julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
MUNICÍPIOS.
CÂMARA
DE
VEREADORES. COMPOSIÇÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES
CONSTITUCIONAIS. NÚMERO DE VEREADORES PROPORCIONAL À
POPULAÇÃO. CF, ARTIGO 29, IV. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO
ARITMÉTICO RÍGIDO.
INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE
A
POPULAÇÃO
E
0
NÚMERO
DE
VEREADORES.
INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, DA NORMA
MUNICIPAL.
EFEITOS
PARA
0
FUTURO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
1. O artigo 29, inciso IV, da Constituição Federal,
exige que o número de Vereadores seja proporcional à
população dos Municípios, observados os limites
mínimos e máximos fixados pelas alíneas 'a', 'b' e
'c'.
2. Deixar a critério do legislador municipal o
estabelecimento
da
composição
das
Câmaras
Municipais, com observância
apenas
dos limites
máximos e mínimos do preceito (CF, artigo 29), é
tornar
sem
sentido
a previsão
constitucional
expressa da proporcionalidade.
3. Situação real e contemporânea em que Municípios
menos populosos têm mais Vereadores do que outros
com um número de habitantes várias vezes maior.
Casos em que a falta de um parâmetro matemático
rígido
que
delimite
a ação
dos
legislativos

54 Cf. RE 197.917, Rel . Min. Maurício Corrêa, DJ de 7.5.2004.
55 HC 82.959, Rel . Min. Marco Aurélio, DJ de 1.9.2006.
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Municipais implica evidente afronta ao postulado da
isonomia.
4. Princípio
da
razoabilidade.
Restrição
legislativa. A aprovação de norma municipal que
estabelece a composição da Câmara de Vereadores sem
observância da relação cogente de proporção com a
respectiva população configura excesso do poder de
legislar,
não
encontrando
eco
no
sistema
constitucional vigente.
5. Parâmetro
aritmético
que
atende ao comando
expresso
na
Constituição
Federal,
sem
que
a
proporcionalidade reclamada traduza qualquer afronta
aos demais princípios constitucionais e nem resulte
formas estranhas e distantes da realidade dos
Municípios brasileiros. Atendimento aos postulados
da moralidade, impessoalidade e economicidade dos
atos administrativos (CF, artigo 37) .
6. Fronteiras da autonomia municipal impostas pela
própria
Carta
da
República,
que
admite
a
proporcionalidade da representação política em face
do número de habitantes. Orientação que se confirma
e se reitera segundo o modelo de composição da
Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas
(CF, artigos 27 e 45, § 1º) .
7. Inconstitucionalidade,
'incidenter tantum', da
lei local que fixou em 11 (onze) o número de
Vereadores, dado que sua população de pouco mais de
2600 habitantes somente comporta 9 representantes.
8. Efeitos.
Princípio
da
segurança
jurídica.
Situação
excepcional
em
que
a
declaração
de
nulidade,
com
seus
normais
efeitos
ex
tunc,
resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo
vigente. Prevalência
do interesse público para
assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro
à declaração incidental de inconstitucionalidade.
Recurso extraordinário conhecido e em parte.
Eis a transcrição do acórdão de julgamento do HC 82.959,
já mencionado acima, que confere efeitos limitativos à decisão:
"Vistos, relatados
e discutidos
estes
autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
sessão plenária,
sob a presidência do Ministro
Nelson Jobim, na conformidade da ata do julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria, em deferir o
pedido de 'habeas corpus' e declarar, 'incidenter
tantum', a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 2°
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, nos termos
do vo to do Relator, vencidos os Ministros Carlos
Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de
Mello e Nelson Jobim, Presidente. O Tribunal, por
votação
unânime,
explicitou
que
a
declaração
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incidental
de
inconstitucionalidade
do preceito
legal em questão não gerará consequências jurídicas
com relação às penas já extintas nesta data, pois
esta
decisão
plenária
envolve,
unicamente,
o
afastamento do óbice representado pela norma ora
declarada
inconstitucional,
sem
prejuízo
da
apreciação, caso a caso, pelo magistrado competente,
dos demais requisitos pertinentes ao reconhecimento
da possibilidade de progressão."

Essas
declaração
passível

de
de

colocações

têm

a

virtude

inconstitucionalidade
limitação

de

in

efeitos.

de

concreto

A

base

demonstrar
também

que

a

se mostra

constitucional

dessa

limitação - necessidade de um outro princípio que justifique a nãoaplicação

do

princípio

da

nulidade

-

parece

sugerir

que,

se

aplicável, a declaração de inconstitucionalidade restrita revela-se
abrangente

do

modelo

de

controle

de

constitucionalidade

como

um

princípio

da

todo.
E

que,

nesses

casos,

o

afastamento

do

nulidade da lei assenta-se em fundamentos constitucionais e não em
razões

de

conveniência. Se

o

sistema

declaração de

inconstitucionalidade

essa

poderá

decisão

concreto
inclusive

ou

afetar,

incidental

de

um esvaziamento

constitucional

legitima

a

restrita no controle abstrato,

igualmente, os

normas. Do

processos

contrário,

ou uma perda de

do

modelo

poder-se-ia

significado

ter

da própria

declaração de inconstitucionalidade restrita ou limitada.

- Conclusão
Conforme destacado,

a ampliação do sistema concentrado,

com a multiplicação de decisões dotadas de eficácia geral,

acabou

por modificar radicalmente a concepção que dominava entre nós sobre
a

divisão

de

poderes,

tornando

comum

eficácia geral, que era excepcional
16/65 e sob a Carta de 1967/69.

no

sistema

a

decisão

com

sob a Emenda Constitucional n
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No sistema constitucional de 1967/69, a ação direta era
apenas uma idiossincrasia no contexto de um amplo e dominante modelo
difuso. A adoção da ADI, posteriormente, conferiu perfil diverso ao
nosso sistema de controle de constitucionalidade, que continuou a
ser um modelo misto. A ênfase passou a residir, porém, não mais no
modelo difuso,

mas nas ações diretas.

conferiu conformação à ADPF,
direta

de

Supremo

decisões

Tribunal

admitindo a impugnação ou a discussão

judiciais

Federal.

O advento da Lei 9.882/99

Tal

das

instâncias

como

ordinárias

estabelecido

na

perante

referida

o

lei

(art. 10, § 3o), a decisão proferida nesse processo há de ser dotada
de eficácia erga omnes e de efeito vinculante.

Ora, resta evidente

que a ADPF estabeleceu uma ponte entre os dois modelos de controle,
atribuindo eficácia geral a decisões de perfil incidental.
Vê-se,
forma

ampla

o

inevitáveis

sistema

as

vinculados

assim,

ao

que a Constituição de

de

controle

reinterpretações
controle

de

ou

1988 modificou de

constitucionalidade,
releituras

incidental

de

dos

sendo

institutos

inconstitucionalidade,

especialmente da exigência da maioria absoluta para declaração de
inconstitucionalidade e da suspensão de execução da lei pelo Senado
Federal.
O
deixar

de

Supremo

Tribunal

atribuir

Federal

significado

percebeu

jurídico

à

que

não

poderia

declaração

de

inconstitucionalidade proferida em sede de controle incidental,
ficando o órgão fracionário de outras Cortes exonerado do dever de
submeter

a declaração

de

inconstitucionalidade

ao plenário

ou

ao

órgão especial, na forma do art. 97 da Constituição. Não há dúvida
de que o Tribunal, nessa hipótese, acabou por reconhecer efeito
jurídico transcendente à sua decisão. Embora na fundamentação desse
entendimento fale-se em quebra da presunção de constitucionalidade,
é certo que, em verdade, a orientação do Supremo acabou por conferir
à

sua

decisão

algo

assemelhado

a

um

efeito

vinculante,

independentemente da intervenção do Senado. Esse entendimento está
hoje consagrado

na própria

legislação processual civil

(CPC,

art.

51
481,

parágrafo único,

parte final,

na redação da Lei n.

9756,

de

17.12.1998 ).
Essa é a orientação que parece presidir o entendimento
que

julga dispensável

a aplicação do art.97 da Constituição por

parte dos Tribunais ordinários,
inconstitucionalidade
oportunidade,
já

mencionado

perfeita

da

lei,

se o Supremo já tiver declarado a
ainda

que

no modelo

ressaltou o Relator para o acórdão,
RE

190.728,

consonância

que

não

onovo

incidental.

Na

Ilmar Galvão,

no

entendimento

apenas com

o

princípio

estava
da

"em

economia

processual, mas também com o da segurança jurídica, merecendo, por
isso,

todo encômio,

desejada

como procedimento que vem ao encontro da

racionalização

orgânica

da

instituição

tão

judiciária

brasileira, ressaltando que se cuidava

"de norma que não deve ser

aplicada

revés,

com

finalidade

rigor

literal,

objetivada,

o

mas,
que

ao

permite

a

tendo-se

em mira

elasticidade

do

a
seu

ajustamento às variações da realidade circunstancial".56
E

ela

também

demonstra

que,

por

razões

de

ordem

pragmática, a jurisprudência e a legislação têm consolidado fórmulas
que retiram do instituto da "suspensão da execução da lei pelo
Senado Federal" significado substancial ou de especial atribuição de
efeitos gerais à decisão proferida no caso concreto.
Como se vê, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle incidental, acabam por ter eficácia que
transcende o âmbito da decisão, o que indica que a própria Corte vem
fazendo

uma

releitura

do

texto

constante

do

art.

52,

X,

da

Constituição de 1988, que, como já observado, reproduz disposição
estabelecida, inicialmente, na Constituição de 1934 (art 91, IV) e
repetida nos textos de 1946 (art. 64) e de 1967/69 (art. 42, VIII).

______________________
56 RE 190.728, Relator para o acórdão Min. Ilmar Galvão, DJ de 30.5.1997.
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Portanto, é outro o contexto normativo que se coloca para
a

suspensão

da

execução

pelo

Senado

Federal

no

âmbito

da

Constituição de 1988.
Ao se entender que a eficácia ampliada da decisão está
ligada

ao

papel

especialmente,

especial

da

jurisdição

constitucional,

e,

se considerarmos que o texto constitucional de 1988

alterou substancialmente o papel desta Corte, que passou a ter uma
função preeminente na guarda da Constituição a partir do controle
direto exercido na ADI,

na ADC e na ADPF,

não há como deixar de

reconhecer a necessidade de uma nova compreensão do tema.
A

aceitação

das

ações

coletivas

como

instrumento

controle de constitucionalidade relativiza enormemente
entre

os

processos

de

estritamente

subjetivo.

pública,

mandado

no

de

índole
É que

objetiva
a

segurança

e os processos

decisão

proferida

coletivo

e

em

na

de

a diferença
de caráter
ação

outras

civil

ações

de

caráter coletivo não mais poderá ser considerada uma decisão inter
partes.
De qualquer

sorte,

a natureza

idêntica do controle de

constitucionalidade, quanto às suas finalidades e aos procedimentos
comuns

dominantes

parece

legitimar

para
a

os modelos

distinção

difuso

quanto

e concentrado,

aos

efeitos

das

não mais
decisões

proferidas no controle direto e no controle incidental.
Somente essa nova compreensão parece apta a explicar o
fato de o Tribunal ter passado a reconhecer efeitos gerais à decisão
proferida em sede de controle incidental, independentemente da
intervenção do Senado. O mesmo há de se dizer das várias decisões
legislativas que reconhecem efeito transcendente às decisões do STF
tomadas em sede de controle difuso.
Esse

conjunto

de

decisões

judiciais

e

legislativas

revela, em verdade, uma nova compreensão do texto constitucional no
âmbito da Constituição de 1988.
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É possível, sem qualquer exagero,

falar-se aqui de uma

autêntica mutação constitucional em razão da completa reformulação
do sistema jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se
conferiu à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988. Valendo-nos
dos

subsídios

da

doutrina

constitucional

a

propósito

da

mutação

constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica reforma da
Constituição sem expressa modificação do texto.57

vem

Em verdade, a aplicação que o Supremo Tribunal Federal
conferindo ao disposto no art. 52, X, da CF indica que o

referido

instituto

mereceu

uma

significativa

reinterpretação

a

partir da Constituição de 1988.
É
abstrato

possível

pela

nova

que

a

configuração

Constituição,

com

emprestada

ênfase

no

ao

modelo

controle
abstrato,

tenha sido decisiva para a mudança verificada, uma vez
decisões com eficácia erga omnes passaram a se generalizar.

que

as

A multiplicação de processos idênticos no sistema difuso
- notória após 1988 - deve ter contribuído,

igualmente, para que a

Corte percebesse a necessidade de atualização do aludido instituto.
Nesse

contexto,

assume

relevo

a

decisão

que

afirmou

a

dispensabilidade de se submeter a questão constitucional ao Plenário
de qualquer Tribunal se o Supremo Tribunal já se tiver manifestado
pela inconstitucionalidade do diploma. Tal como observado, essa
decisão acaba por conferir uma eficácia mais ampla - talvez até
mesmo um certo efeito vinculante - à decisão do Plenário do Supremo
Tribunal

no

incorporada

controle
ao

incidental.

direito

positivo

Essa orientação
(CPC,

art. 481,

está

devidamente

parágrafo

único,

57 JELLINEK, Georg. Reforma y Mutación de la Constitution. Tradução espanhola de
Christian Förster, Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p.15-35; DAULIM, Hsü. Mutación de La Constitución. Tradução espanhola de Christian Förster e
Pablo Lucas Verdú. Bilbao: IVAP, 1998,
p .68 e s ; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha.
Processos Informais de Mudança da Constituição. São Paulo: Max Limonad, 1986, p.64
e s. e p.102 e s .
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parte final, na redação da Lei n . 9756, de 1998).

No mesmo contexto

situa-se

possibilidade

a

decisão

que

outorgou

ao

relator

a

de

decidir, monocraticamente, os recursos extraordinários vinculados às
questões já resolvidas pelo Plenário do Tribunal (CPC, art. 557, § 1°
A) .
De fato, é difícil admitir que a decisão proferida em ADI
ou ADC e na ADPF possa ser dotada de eficácia geral e a decisão
proferida no âmbito do controle incidental - esta muito mais morosa
porque

em

geral

tomada

após

tramitação

da

questão

por

todas

as

instâncias - continue a ter eficácia restrita entre as partes.
Explica-se, assim, o desenvolvimento da nova orientação a
propósito da decisão do Senado Federal no processo de controle de
constitucionalidade, no contexto normativo da Constituição de 1988.
A prática dos últimos anos, especialmente após o advento
da Constituição de 1988, parece dar razão, pelo menos agora, a Lúcio
Bittencourt, para quem a finalidade da decisão do Senado era, desde
sempre,

"apenas tornar pública a decisão do tribunal, levando-a ao

conhecimento de todos os cidadãos".58
Sem adentrar o debate sobre a correção desse entendimento
no passado, não parece haver dúvida de que todas as construções que
se vêm fazendo em torno do efeito transcendente das decisões pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, com o apoio, em
muitos

casos,

58 BITTENCOURT.
p.145.

da

jurisprudência

O controle jurisdictional

da
de

Corte59,

estão

a

constitucionalidade des

indicar

a

leis, cit.

59 MS 16.512 (Rel . Min. Oswaldo Trigueiro), RTJ 38 n .1,p 23; RMS 17.976 (Rel. Min.
Amaral Santos) RDA, 105:111(113); AI-AgR 168.149 (Rel. Ministro Marco Aurélio ), DJ
de 4.8.1995; AI-AgR 167.444, (Rel . Min. Carlos Velloso), DJ de 15.9.1995; RE
190.728 (Rel . Min. Celso de Mello), DJ 30.5.1997; RE 191.898 (Rel . Min. Sepúlveda
Pertence), DJ de 22.8.1997; RE 228.844/SP (Rel . Min. Maurício Corrêa), DJ
16.6.1999; RE 221.795 (Rel . Min. Nelson Jobim), DJ 16.11.2000; RE 364.160 (Rel.
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necessidade de revisão da orientação dominante antes do advento da
Constituição de 1988.
Assim,

parece

legítimo

entender

que,

hodiernamente,

a

fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal
há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o Supremo
Tribunal

Federal,

em

sede

de

controle

incidental,

chegar

à

conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa
decisão

terá

efeitos

gerais,

fazendo-se

a

comunicação

ao

Senado

Federal para que este publique a decisão no Diário do Congresso. Tal
como assente, não é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia
geral ao julgamento do Supremo.

A própria decisão da Corte contém

essa

evidente

força

implícita

normativa.

nas

Parece

diversas

decisões

ser

judiciais

e

essa

a

orientação

legislativas

acima

referidas. Assim, o Senado não terá a faculdade de publicar ou não a
decisão, uma vez que não se cuida de uma decisão substantiva, mas de
simples dever de publicação, tal como reconhecido a outros órgãos
políticos

em

austríaca,

art.

alguns

sistemas

constitucionais

140,5 - publicação a cargo do Chanceler Federal, e

Lei Orgânica da Corte Constitucional Alemã, art.31,
a

cargo

do

(Constituição

Ministro

da

Justiça).

Tais

(2), publicação

decisões

proferidas

em

processo de controle de normas são publicadas no Diário Oficial e
têm força de lei (Gesetzeskraft) [Lei do Bundesverfassungsgericht, §
31,

(2)]. Segundo Klaus Vogei, o § 31, II, da Lei Orgânica da Corte

Constitucional alemã faz com que a força de lei alcance também as
decisões

confirmatórias

de

somente se aplicaria, porém,

constitucionalidade.

Essa

ao dever de publicação,

ampliação

porque a lei

não pode conferir efeito que a Constituição não prevê60.

Min. Ellen Grade), DJ 7.2.2003; AI 423.252 (Rel. Min. Carlos Velloso), DJ
15.4.2003; RE 345.048 (Rel. Min. Sepulveda Pertence), DJ 8.4.2003; RE 384.521
(Celso de Mello), DJ 30.5.2003); ADI 1.919 (Rel. Min. Ellen Grade), DJ 1º.8./2003.
60
VOGEL,
Klaus.
Rechtskraft
und
Gesetzeskraft der
Entscheidungen
des
Bundesverfassungsgerichts. In: STARCK, Christian (Org.) Bundesverfassungsgericht
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Portanto,

a

não-publicação,

pelo

Senado

Federal,

de

Resolução que, nos termos do art. 52, X da Constituição, suspenderia
a execução da lei declarada inscontitucional pelo STF,
condão

de

impedir

que

a

decisão

do

Supremo

assuma

não terá o
a

sua

real

uma

das

eficácia jurídica.
Esta

solução,

resolve

de

forma

superior

tormentosas questões da nossa jurisdição constitucional. Superam-se,
assim,

também,

as

incongruências

cada vez mais

marcantes

entre a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a orientação dominante
na

legislação

doutrinária

processual,

ortodoxa

e

-

de

um

lado,

permita-nos

e,

de

dizer

outro,

-

a

visão

ultrapassada

do

disposto no art. 52, X, da Constituição de 1988.
Ressalte-se ainda o fato de a adoção da súmula vinculante
ter reforçado a idéia de superação do referido art. 52, X, da CF na
medida em que permite aferir a inconstitucionalidade de determinada
orientação

pelo

próprio

Tribunal,

sem

observe-se

que

qualquer

interferência

do

Senado Federal.

Por

último,

a

adoção

da

técnica

da

declaração de inconstitucionalidade com limitação de efeitos61 parece
sinalizar que o Tribunal entende estar desvinculado de qualquer ato
do Senado Federal, cabendo tão-somente a ele - Tribunal - definir os
efeitos da decisão.

No
corpus

de

regime

fechado

caso

ofício,
de

em
em

apreço,

concedi

medida

decisão

de

21.8.2006,

cumprimento

de

pena

por

liminar

para
crime

em

habeas

que, mantido
hediondo,

fosse

und Grundgesetz. 1. ed. Tübingen: Mohr, 1976, v. 1, p. 568-613.
61 Cf. MENDES, Gilmar. Jurisdição Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005,
/

p . 387-413.
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afastada

a

vedação

legal

de

progressão

de

regime,

nos

seguintes

termos, na parte em que interessa:
"A possibilidade de progressão de regime em crimes
hediondos foi decidida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal no julgamento HC 82.959-SP, Rel .
Min.
Marco
Aurélio,
(acórdão
pendente de
publicação). Nessa assentada, ocorrida na sessão de
23.2.2006, esta Corte, por seis votos a cinco,
reconheceu a inconstitucionalidade do § 1° do artigo
2° da Lei n. 8.072/1990 ("Lei dos Crimes Hediondos"),
que proibia a progressão de regime de cumprimento de
pena nos crimes hediondos.

(...)
Segundo salientei na decisão que deferiu a medida
liminar, o modelo adotado na Lei n. 8.072/1990 faz
tábula rasa do direito à individualização no que
concerne aos chamados crimes hediondos. Em outras
palavras, o dispositivo declarado inconstitucional
pelo
Plenário
no julgamento
definitivo do HC
82.959/SP não permite que se levem em conta as
particularidades de cada indivíduo, a capacidade de
reintegração social do condenado e os esforços
envidados com vistas à ressocialização.
Em síntese, o § 1º do art. 2° da Lei n. 8.072/1990
retira qualquer possibilidade de garantia do caráter
substancial da individualização da pena.
Parece
inequívoco, ademais, que essa vedação à progressão
não passa pelo juízo de proporcionalidade.
Entretanto, apenas para que se tenha a dimensão das
reais repercussões que o julgamento do HC 82.959-SP
conferiu ao tema da progressão, é válido transcrever
as seguintes considerações do Min. Celso de Mello,
proferidas
em sede de medida
liminar, no HC
88.231/SP, D J de 20.3.2006, 'verbis':
"Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o HC 82.959/SP, Rel . Min. MARCO
AURÉLIO,
declarou,
'incidenter
tantum',
a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 2° da Lei
8.072, de 25.7.1990, afastando, em consequência,
para efeito de progressão de regime, o obstáculo
representado pela norma legal em referência.
Impende assinalar, no entanto, que esta Suprema
Corte,
nesse mesmo
julgamento
plenário,
explicitou que a declaração incidental em questão
não se reveste de efeitos jurídicos, inclusive de
natureza civil, quando se tratar de penas já
extintas, advertindo, ainda, que a proclamação de
inconstitucionalidade em causa - embora afastando
a restrição fundada no § 1 o do art. 2° da Lei n.
8.072/90 - não afeta nem impede o exercício, pelo
magistrado de primeira instância, da competência que
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lhe é inerente em sede de execução penal (LEP, art.
66, III, 'b') , a significar, portanto, que caberá
ao
próprio
Juízo
da
Execução
avaliar,
criteriosamente, caso a caso, o preenchimento dos
demais requisitos necessários ao ingresso, ou não,
do sentenciado em regime penal menos gravoso.
Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao assim
proceder, e tendo presente o que dispõe o art. 66,
III, 'b', da LEP, nada mais fez senão respeitar a
competência do magistrado de primeiro grau para
examinar
os
requisitos
autorizadores
da
progressão, eis que não assiste a esta Suprema
Corte, mediante atuação 'per saltum' - o que
representaria inadmissível substituição do Juízo
da Execução -, o poder de antecipar provimento
jurisdicional que consubstancie, desde logo, a
outorga, ao sentenciado, do benefício legal em referência.
Tal
observação põe
em
relevo
orientação
jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou em
torno da inadequação do processo de
'habeas
corpus', quando utilizado com o objetivo de
provocar,
na
via
sumaríssima
do
remédio
constitucional, o exame dos critérios de índole
subjetiva subjacentes à determinação do regime
prisional
inicial
ou
condicionadores
da
progressão para regime penal mais favorável (RTJ
119/668 - RTJ 125/578 - RTJ 158/866 - RT 721/550,
v.g.) .
Não constitui demasia assinalar, neste ponto,
não obstante o advento da Lei n. 10. 792/2003 - que
alterou o art. 112 da LEP, para dele excluir a
referência ao exame criminológico -, que nada impede
que os magistrados determinem a realização de
mencionado exame, quando o entenderem necessário,
consideradas as eventuais peculiaridades do caso,
desde que o façam, contudo, mediante decisão
adequadamente
motivada,
tal
como
tem
sido
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça (HC 38.719/SP, Rel . Min. HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA - HC 39.364/PR, Rel . Min. LAURITA VAZ HC 40.278/PR, Rel . Min.
FELIX FISCHER - HC
42.513/PR, Rel . Min. LAURITA VAZ) e, também,
dentre outros, pelo E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (RT 852/575 - RT 857/558; ;
'(...). II - A nova redação do art. 112 da LEP,
conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a
realização dos exames periciais, anteriormente
imprescindíveis, não importando, no entanto, em
qualquer vedação à sua utilização, sempre que o
juiz julgar necessária.
III
- Não há
qualquer
ilegalidade
nas
decisões que requisitaria a produção dos laudos
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técnicos para
a
comprovação
dos
requisitos
subjetivos necessários à concessão da progressão
de regime prisional ao apenado.
(HC 37.440/RS, Rel . Min. GILSON DIPP - grifei)
'A lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art.
112 da Lei de Execução Penal) não revogou o
Código Penal; destarte, nos casos de pedido de
benefício em que seja mister aferir mérito, poderá
o juiz determinar a realizaç ão
de exame
criminológico no sentenciado, se autor de crime
doloso cometido mediante violência
ou grave
ameaça, pela presunção de perículosidade (art. 83,
parágrafo único, do CP).'
(RT 836/535, Rel . Des. CARLOS BIASOTTI - grifei)
A
razão
desse
entendimento
apóia-se
na
circunstância
de
que,
embora
não
mais
indispensável,
o exame
criminológico
- cuja
realização está sujeita à avaliação discricionária
do
magistrado
competente
reveste-se
de
utilidade inquestionável, pois propicia 'ao juiz,
com base em parecer técnico, uma decisão mais
consciente a respeito do benefício a ser concedido ao
condenado' (RT 613/278) .
As
considerações
ora
referidas,
tornadas
indispensáveis
em
conseqüência
do
julgamento
plenário do
HC
82.959/SP,
Rel . Min.
MARCO
AURÉLIO,
evidenciam a impossibilidade de se
garantir, notadamente em sede cautelar, o ingresso
imediato do ora sentenciado em regime penal mais
favorável.
Cabe registrar, neste ponto, que o entendimento
que venho de expor encontra apoio em recentíssimo
julgamento da colenda Segunda Turma do Supremo
Tribunal
Federal,
que,
ao
apreciar
o RHC
86.951/RJ,
Rel . Min.
ELLEN
GRACIE,
deixou
assentado que, em tema de progressão de regime nos
crimes
hediondos
(ou nos
delitos
a
estes
equiparados), cabe ao magistrado de primeira
instância proceder ao exame dos demais requisitos,
inclusive
aqueles
de
ordem
subjetiva,
para
decidir, então, sobre a possibilidade, ou não, de o
condenado vir a ser beneficiado com a progressão
do
regime
de
cumprimento de
pena."
(HC
88.231/SP, Rel . Min. Celso de Mello, decisão
liminar, DJ de 20.3.2006)
Em conclusão, a decisão do Plenário buscou tãosomente conferir máxima efetividade ao princípio da
individualização das penas (CF, art. 5°, LXVI) e ao
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dever constitucional-jurisdicional de fundamentação
das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).
Em sessão do dia 7.3.2006, a 1a Turma, ao apreciar
a Questão de Ordem no HC 86.224/DF, Rel. Min. Carlos
Britto,
admitiu
a possibilidade
de
julgamento
monocrático de todos os 'habeas corpus' que versem
exclusivamente sobre o tema da progressão de regime
em crimes hediondos.
Em idêntico sentido, a 2ª Turma, ao apreciar a
Questão
de
Ordem
no
HC
85.677/SP,
de minha
relatoria, em sessão do dia 21.3.2006, reconheceu
também a possibilidade de julgamento monocrático de
todos os 'habeas corpus' que se encontrem na mesma
situação específica.
Tendo em vista que a situação em análise envolve
direito de ir e vir, vislumbro, na espécie, o
atendimento dos requisitos do art. 647 do CPP, que
autorizam a concessão de 'habeas corpus' de ofício,
"sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência
de sofrer violência
ou coação
ilegal na
sua
liberdade de ir e vir (...)."
Nesses termos, concedo medida liminar, de ofício,
para que, mantido o regime fechado de cumprimento de
pena por crime hediondo, seja afastada a vedação
legal de progressão de regime, até o julgamento
final desta reclamação.
(...) ." (fl.33-44) .
Com efeito, verifica-se que a recusa do Juiz de Direito
da Vara de Execuções da Comarca de Rio Branco, no Estado do Acre, em
conceder o benefício da progressão de regime,

nos casos de crimes

hediondos, desrespeita a eficácia erga omnes que deve ser atribuída
à decisão deste Supremo Tribunal Federal, no HC 82.959, que declarou
a inconstitucionalidade do artigo 2°, § 1°, da Lei n. 8.072/1990.

Diante

do

exposto,

JULGO

PROCEDENTE

a

presente

reclamação, para cassar decisões proferidas pelo Juiz de Direito da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, no Estado do
Acre,

que

negaram

a

possibilidade

de

progressão

de

regime

relativamente a cada um dos interessados acima mencionados.
Nesta extensão da procedência da reclamação,
juízo

reclamado

concreto,

proferir

os interessados

nova

decisão

(pacientes)

para

avaliar

se,

caberá ao
no

caso

atendem ou não os requisitos
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para gozar do referido benefício, podendo determinar, para esse fim,
e

desde

que

criminológico.

de

modo

fundamentado,

a

realização

de

exame
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01/02/2007

TRIBUNAL PLENO

RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE
VISTA

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Senhora Presidente, com
a vênia
Lúcia,

-

se houver

anteciparia

- dos
o

meu

Ministros
pedido

de

Ricardo
vista,

Lewandowski
prometendo

e Cármen
trazê-lo,

rigorosamente, na próxima semana.

Não
Mendes,

vou,

absolutamente,

divergir

do

ministro

Gilmar

mas acabei de devolver um pedido de vista na Reclamação n º

4.219, situação relativamente análoga.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECLAMAÇÃO 4.335
PROCED. : ACRE
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA
COMARCA DE RIO BRANCO (PROCESSOS NºS 00102017345-9, 00105012072-8,
00105017431-3, 00104000312-5, 00105015656-2, 00105013247-5,
00102007288-1, 00106003977-0, 00105014278-0 E 00105007298-7)
INTDO.(A/S) : ODILON ANTONIO DA SILVA LOPES
INTDO.(A/S) : ANTONIO EDINEZIO DE OLIVEIRA LEÃO
INTDO.(A/S) : SILVINHO SILVA DE MIRANDA
INTDO.(A/S) : DORIAN ROBERTO CAVALCANTE BRAGA
INTDO.(A/S) : RAIMUNDO PIMENTEL SOARES
INTDO.(A/S) : DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ
INTDO.(A/S) : ANTONIO FERREIRA DA SILVA
INTDO.(A/S) : GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
INTDO.(A/S) : JOÃO ALVES DA SILVA
INTDO.(A/S) : ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Relator), julgando procedente a reclamação, pediu vista dos autos
o Senhor Ministro Eros Grau. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 1º.02.2007.
Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim
Barbosa, Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e
Silva de Souza.
Luiz Tomimatsu
Secretário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 6520471
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19/04/2007

TRIBUNAL PLENO

RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE
VOTO-VISTA

O

SENHOR MINISTRO

Eros Grau:

Antecipando-me

à Ministra

CÁRMEN LÚCIA e ao Ministro LEWANDOWSKI pedi vista dos autos.

Fi-lo

porque visualizei proximidade efetiva entre esta reclamação e a de
número 4.219,
um

que recentemente começamos a julgar,

voto-vista.

Aqui

constitucionalidade,

e

lá

cogitamos

na qual proferi

do

controle

de modo que me pareceu oportuno,

de

até em razão

do vigor do voto do Relator, o pedido de vista. Mais uma vez refleti
sobre o tema.

2.

Uma das marcantes oposições que se manifestam no bojo do

direito

é

jurídica

a
e

que
da

se

põe

entre

liberdade

a

necessária

individual,

de

um

interpretação no desenvolvimento do direito,
síntese

de

opostas,

PAOLO

GROSSI1,

percorrem

elasticidade;
manifestam:

e

a da

o

duas

são

direito,
são

as

duas
uma

as

tutela
lado,

a

segurança
função

da

de outro. Dizendo-o na

forças

tendente

exigências

e

da

que,

à

em

rigidez,

fundamentais

que

direções
outra
nele

à
se

[i] certeza e liberdade individual garantidas pela

lei no sistema do direito burguês e a da sua [ii] contínua adequação
ao devir

social,

assegurada
demanda

na

garantida pela

medida

criatividade

em

que

que

o

pode

interpretação.

Aquela apenas

será

texto

o

esta

vincule

fazê-lo

ir

além

intérprete;
do

texto.

Essa

oposição apenas poderá ser compreendida se nos dispusermos a admitir
que

texto

e

norma

não

se

superpõem;

que

o

processo

1 A s s o lu tis m o g iu rid ic o e d ir itto p riv a to . G iu ffrè , M ila n o , 1 .99 8, p ág s. 3 5 8 -3 5 9 .

legislativo
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termina no momento do

t e x t o --- a norma virá depois,

produzida no

bojo de um outro processo, a interpretação.

3.

Aqui

legislativa

e

a
a

segunda

dimensão

oposição,

normativa

agora

do

entre

direito.

a

dimensão

no

processo

Uma,

legislativo; outra, no processo de produção normativa [= produção da
norma,

pelo

intérprete2] .

Constituição,

Da

mesma

forma,

tratando-se

da

a oposição se dará entre uma dimensão constitucional

textual e sua dimensão constitucional normativa.
Mas

esses

dois

momentos

---

o

momento

do

texto

e

o

momento da n o r m a --- não são expressivos de uma cisão na dinâmica
jurídica,

como se ela fosse divisível,

em distintos pedaços.

como se a pudéssemos partir

Pois é certo que o texto é desdobrado,

intérprete, no momento da interpretação,
o

direito

é,

enquanto

totalidade,

aí

pelo

de modo que o processo que
não

se

interrompa;

esse

processo aí se completa. Ensina, a propósito, TULLIO ASCARELLI3.

"Il diritto non è mai un dato, ma uma continua
creazione
delia
quale
è
continuo
collaboratore
l 'interprete e così ogni consociato ed appunto perciò
vive nella storia ed anzi com la storia".
Aqueles dois momentos compõem um só processo,
que

o

direito

é,

de

sorte

que

se

deve

afirmar

que

o processo
ele

é

um

dinamismo4.

2 R e firo -m e ao in té rp re te a u tê n tic o , n o s e n tid o a trib u íd o à expressã o p o r K E LS E N .
3 A n tig o n e e P o rz ia . e s tra tto d a lla R iv is ta In te m a z io n a le d i F ilo s o fia d e l D iritto , A n n o X X X II (1955),
Fase. V I, G iu ffrè , M ila n o , 1 .9 5 6 , pág. 7 65 .
4 Is s o d ese jo a firm a r: o d ire ito é u m o rg a n is m o v iv o . U m o rg a n is m o c o n tu d o p e c u lia r p o rq u e não
enve lh ece , n e m p e rm a n e ce jo v e m , v is to s e r c o n te m p o râ n e o à re a lid a d e . V id e m e u E n s a io e d is c u rs o
s o b re a in te r p r e ta ç ã o /a p lic a ção do d ir e ito . 4 a edição, M a lh e iro s E d ito re s , São P a u lo , 2 .0 0 6 , págs. 5 960.
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4.

O

eminente

Relator,

jurista

sensível

à

necessidade

de

adequação da Constituição ao devir social, em seu voto propõe se a
promova

no

que

tange

aos

efeitos

exercício do controle difuso.

das

decisões

do

Supremo

no

E o faz extraindo o seguinte sentido

do texto do inciso X do artigo 52 da Constituição, no quadro de uma
autêntica mutação
competência
declarada

para

constitucional: ao Senado Federal
dar

publicidade

inconstitucional,

no

à

suspensão

todo

ou

em

da

está atribuída

execução

parte,

por

de

lei

decisão

definitiva do Supremo Tribunal Federal. A própria decisão do Supremo
conteria força normativa bastante para suspender a execução da lei
declarada inconstitucional.
Eis, pois,

o que nos incumbe: verificar se no caso houve

--- ou se não houve --- mutação constitucional.

5.

Desejo

inicialmente ponderar, no

dos cuidados do eminente Ministro Relator.
de

litígios

e a multiplicação de processos

sistema de controle difuso

são expressivos

entanto,

a procedência

O crescimento do número
idênticos no âmbito do
da precariedade da paz

construída no interior da sociedade civil. Uma paz dotada de caráter
temporário,

na

medida

em

que

antagônicos é apenas mediado,
no

direito,

não

o

dissenso

entre

particularismos

superado pela conveniência --- o que,

consubstancia,

a rigor,

nenhuma mediação

efetiva,

nem suprassunção, mas justaposição conflitante5. Daí a multiplicação
de conflitos que operam a transposição, para o âmbito do Judiciário,
de

antagonismos

que

se

revestem

de

múltiplas

aparências,

insuficientes porém para ocultar suas raízes, plantadas na oposição
de

interesses

engendradas
eticidade

pela

historicamente
modernidade

são

bem

definidos.

insuficientes

As

para

estruturas
nos

elevar

à

(Sittlichkeit) hegeliana, permeada pela racionalidade como

5 V id e m e u A o rd e m e co n ô m ic a n a C o n s titu iç ã o de 1 9 8 8 . 11a edição, M a lh e iro s E d ito re s , São P aulo,
2 .0 0 6 , págs. 1 7 -1 8 .
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razão

efetiva.

outros,

De modo

profusamente,

antagonismos

de

e não

de

consubstanciam

os particularismos

mas

em

classe,

juízos singulares e nos
jogo

que,

o

última

observador

opondo-se

instância

arguto

uns

aos

exibindo

os

verificará

que

nos

tribunais são hoje travados, como se de um

uma

luta

se

tratasse,

uma

manifestação

confrontos

própria

da

entre partes

sociedade

que

civil,

as

classes sociais. Dizendo-o de outra forma: o Judiciário é atualmente
arena em que se joga a luta de classes.
Daí

os

cuidados

do

eminente

Ministro

Relator.

É

necessário que o Poder Judiciário cumpra adequadamente a missão --autêntica missão de serviço público --- que lhe incumbe.

Impõe-se a

esta

a

Corte

também

atuar

proficientemente,

viabilizando

fluente

transformação da luta em jogo6. Então a o p o s i ç ã o --- e como se vê bem
vivermos

em um mundo de oposições

afrontando os particularismos!
elasticidade se manifesta.

e confrontos,

os particularismos

--- então a oposição entre rigidez e

Nesse confronto,

o eminente Relator opta

por esta última.

6.
a

A esta altura importa indagarmos se não terá ele excedido
moldura

do

texto,

de

sorte

a

exercer

a

criatividade

própria

à

interpretação para além do que ao intérprete incumbe. Até que ponto
o intérprete pode caminhar, para além do texto que o vincula? Onde
termina o legítimo desdobramento do texto

e passa ele,

o texto,

a

ser subvertido?
Temo que essa seja uma questão que só possa e deva ser
respondida de modo indubitável caso a caso.
ocasião7,

pretendendo

dar-lhe

interpretação uma prudência

resposta,

Não obstante,
observei

que,

em outra
sendo

a

[ela não é saber puro, separado do ser],

6 V id e m e u O d ir e ito p o s to e o d ir e ito p re s s u p o s to . 6 a e d içã o , M a lh e iro s E d ito re s , São P a u lo , 2 .0 0 5 ,
p á g s . 1 5 8 e ss.
7 E n s a io e d is c u rs o so b re a in te r p r e ta ç ã o /a p lic a ç ã o d o d ir e ito , c it., p á g . 2 1 8 .
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haverá

subversão

interpretante
também é

[=

do

texto

norma]

[deve ser]

quando

não

o

intérprete

correta. A

autêntico

apuração

objeto de uma prudência.

dessa

[na moldura]

do direito;

processa-se de maneira racional;

subversão

O interpretante será

correto q u a n d o --- a conclusão é de AULIS AARNIO8
no quadro

produzir

[ i ] se insere

[ii] o discurso que o justifica

[iii] atende ao código dos valores

dominantes. Penso poder dizê-lo, agora, de modo diverso.
Digo-o desde comentário colhido em JEAN-PIERRE VERNANT9 a
propósito da proximidade existente entre o discurso do direito e o
discurso mítico: "O relato mítico, por sua vez, não é apenas, como o
texto poético, polissêmico em si mesmo, por seus planos múltiplos de
significação. Não está fixado numa forma definitiva. Sempre comporta
variantes, versões múltiplas que o narrador tem à sua disposição,
que escolhe em função das circunstâncias,
preferências,
parecer
viva,

podendo

conveniente.

cortar,

enquanto permanecer

costumes

de

parcialmente

um grupo,
aberto

à

de seu público ou de suas

acrescentar

Enquanto uma

ela

se

inovação".

e

tradição

em contato

e

modificar

oral

de

com os modos

lendas

que

lhe

estiver

de pensar e os

modificará:

o

Note-se

que

bem

o

relato

ficará

menciono

uma

proximidade, não uma identidade, entre os dois discursos, o mítico e
o jurídico.

A vinculação do intérprete ao texto normativo é muito

maior, por certo, do que a do expositor do mito ao texto do mito.
Mas
outra

o

observação

que desejo
de

neste

JEAN-PIERRE

passo

enfatizar

VERNANT10,

essa

encontra-se

em

propósito

da

a

sujeição dos mitos a limitações coletivas bastante estritas: "... os
trabalhosde
levaram

a

Georges
formular

Dumézil
de

modo

e

Claude

totalmente

Lévi-Strauss
diferente

os

sobre

o mito

problemas

da

8 Le r a tio n n e l co m m e ra is o n a b le . tra d . p a r G eneviève W a rla n d , L .G .D .J ., P a ris, 1.992, pág. 278.
9 O U n iv e rs o , os D e u se s, os H o m e n s , tr a d . R osa F re ire d’A g u ia r, C o m p a n h ia d a s L e tra s, São P a ulo ,
2 .0 0 0 , pág. 13.
10 M ito e re lig iã o n a G ré c ia a n tig a , tra d . J o a n a A n g é lic a d 'A v ila M e lo , M a r tin s F ontes, São P a ulo ,
2 .0 0 6 , pág.
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mitologia

grega:

como

reconhecer-lhes,

ler

que

esses

estatuto

textos, que

eles

assumem

alcance
na

intelectual

vida

religiosa?

Acabou-se o tempo em que se podia falar do mito como se se tratasse
da

fantasia

livre

individual

e gratuita.

de

um

Até mesmo

poeta,

nas

de

uma

variações

fabulação

às

quais

romanesca,

se presta,

um

mito obedece a limitações coletivas bastante estritas. Um autor como
Calímaco,

quando, na época helenística,

apresentar

dele

uma nova versão,

retoma um tema lendário para

não

está

livre para modificar

à

vontade os elementos desse tema e para recompor-lhe o roteiro a seu
bel-prazer.
exatidão;

Ele se inscreve numa tradição;
quer

se

afaste

em

algum

quer se amolde a ela com

ponto,

é

sustentado

por

ela,

apóia-se nela e deve referir-se a ela, pelo menos implicitamente,

se

quiser que sua narrativa seja entendida pelo público. Louis Gernet
já

o

assinalou:

trabalha
seu

mesmo

respeitando

modo

de

quando

parece

a linha de uma

funcionamento,

inventar

'imaginação

suas

tudo,

o

lendária'

necessidades

narrador
que

tem

internas,

sua

coerência. Mesmo sem saber, o autor deve submeter-se às regras desse
jogo

de

associações,

versões

anteriores

conceitual
ganhar

comum

sentido,

juntas,

compõem

às
deve
um

de

oposições,

desencadeou
narrativas
ser

e

e

homologias

que

desse

ligada

mesmo

de

constituem

tipo. Cada

confrontada

espaço

que

semântico

às

a
o

série

de

arcabouço

narrativa,

para

outras, porque,

cuja

configuração

particular é como que a marca característica da tradição lendária"
[grifei].

7.
que

Passo do texto do mito ao texto normativo para verificar
a

este

propósito

do

se

amolda

o

quanto

primeiro:

o

texto

JEAN-PIERRE
normativo

VEKNANT

obedece

a

afirmou

a

limitações

coletivas bastante estritas nas variações às quais se presta ao ser
transformado em norma; ainda quando operem o que chamamos de mudança
de

jurisprudência, os

intérpretes

autênticos não estão

livres para
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modificá-lo,
prazer;

o texto normativo, à vontade, reescrevendo-o a seu bel-

o intérprete

inscreve-se na tradição do texto

amolde a ela com exatidão,
atualizá-lo,
referir-se

o
a

texto,
ela,

quer se afaste dela em algum ponto, para

é sustentado por

pelo

menos

norma

respeitando

a

ela,

apóia-se nela

implicitamente,

narrativa seja entendida pelo público;
a

--- quer se

coerência

se

quiser

e deve
que

sua

o intérprete há de construir

interna

do

texto,

sujeito

a

uma

série de associações,

oposições e homologias que conferem sentido ao

texto,

em verdade, não

de

modo

que,

inventa

a norma.

Permito-me

repetir o que afirmei em outra oportunidade11, para dizer que a norma
encontra-se em estado de potência involucrada no texto; o intérprete
a desnuda. Nesse sentido --- isto é, no sentido de desvencilhamento
da norma de seu invólucro: no sentido de fazê-la brotar do texto, do
enunciado

---

é

que

afirmo

que

o

intérprete

"produz

a norma". O

intérprete compreende o sentido originário do texto e o deve manter
como

referência

da

norma

que

constitui.

dimensão normativa do fenômeno jurídico,
compõem

um

dinamismo.

só
Nele

processo,
se hão

o

processo

uma tendente à rigidez

elasticidade

[a

harmonicamente,

criatividade
se

a

da

coerência

legislativa

e

qual observei inicialmente,
que

de harmonizar as

PAOLO GROSSI,

Dimensão

o

duas

direito
forças

é

enquanto

a que refere

[a rigidez do texto],

interpretação]. Tudo
interna

do

texto

outra,

andará

normativo

à

bem,
for

observada na sua necessária atualização à realidade.

8.

Ocorre-me ainda l e m b r a r --- e peço vênia à Corte por me

estender,
ao

ler

embora a relevância do tema o j u s t i f i q u e --- lembrar que
um

texto

"Deconstruction
School,

na

and

em 1.989,

the

abertura

de

Possibility

um
of

colóquio
Justice",

JACQUES DERRIDA12 afirmou:

sob
na

o

título

Cardozo

Law

"Devo falar em inglês

11 E n s a io e d is c u rs o s o b re a in te rp re ta ç ã o /a p lic a ç ã o d o d ire ito , c it., pág. 32.
12 F o rc a de le i, tr a d . L e y la P e rro n e -M o is é s , M a r tin s F o n te s , São P a u lo , 2 .0 0 7 , p ág s. 5 -6 .
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(...)

porque me

colocam uma

espécie de

obrigação

ou uma

condição

imposta por uma espécie de força simbólica, ou de lei, numa situação
que não controlo.
apropriação

da

Uma espécie de pólemos concerne,

língua:

se ao menos

desejo

de imediato,

fazer-me ouvir,

à

preciso

falar na língua de vocês, devo fazê-lo, tenho de fazê-lo".
Pois

é exatamente disso que aqui

tratamos. Se ao menos

desejar fazer-se ouvir, o intérprete autêntico há de falar na, há de
falar a língua do
falando

a

atualizar

e
o

na

texto normativo.
língua

direito.

Mas

do

É dotado

texto

essa

de

legitimidade para,

normativo,

legitimidade

produzir

será

normas

dissolvida

que a língua do texto normativo for substituída por outra.

e

sempre
Não

se

trata de afirmar que o intérprete autêntico tem legitimidade somente
para repetir as palavras da lei, porém algo substancialmente diverso
disso --- ele detém legitimidade para atuar plenamente no plano da
dimensão

normativa,

para

reproduzir

o

direito

em

sua

dimensão

normativa,

fazendo-o porém na língua dos textos normativos.

9.

Isto posto, cumpre ponderarmos o que propõe, em seu voto,

o

eminente

Relator,

Ministro

Gilmar

Mendes.

S.

Excia.

extrai

o

seguinte sentido do texto do inciso X do artigo 52 da Constituição,
no quadro de uma autêntica mutação constitucional: ao Senado Federal
está

atribuída

competência

privativa

para

dar

publicidade

a

suspensão da execução de lei declarada inconstitucional,

no todo ou

em parte,

Federal.

própria

por

decisão

decisão
do

definitiva

Supremo

do

conteria

Supremo

Tribunal

A

força normativa bastante para

suspender a execução da l ei declarada inconstitucional.
Note-se bem que S. Excia. não se limita a interpretar um
texto,

a partir dele produzindo a norma que lhe corresponde,

porém

avança até o ponto de propor a substituição de um texto normativo
por outro. Por isso aqui mencionamos a mutação da Constituição.
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10.

A mutação

constitucional

é

transformação

de

sentido

do

enunciado da Constituição sem que o próprio texto seja alterado em
sua

redação,

Quando

ela

daquelas
estado

vale
se

que

de

dizer,

dá,

nele

o
se

potência.

na

sua

dimensão

intérprete

extrai

encontravam
Há,

então,

constitucional
do

texto

originariamente
mais

do

que

norma

textual.
diversa

involucradas,

interpretação,

em
esta

concebida como processo que opera a transformação de texto em norma.
Na mutação constitucional

caminhamos não de um texto a uma norma,

porém de um texto a outro texto, que substitui o primeiro.
Daí que a mutação constitucional não se dá simplesmente
pelo fato de um intérprete extrair de um mesmo texto norma diversa
da

produzida

diuturnamente,

por

um

outro

a cada instante,

intérprete.
em razão

Isso

de ser,

se

verifica

a interpretação,

uma prudência. Na mutação constitucional há mais. Nela não apenas a
norma é outra, mas o próprio enunciado normativo é alterado.
O exemplo que no caso se colhe é extremamente rico. Aqui
passamos em verdade de um texto

[compete privativamente ao Senado Federal suspender
a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal]
a outro texto
[compete privativamente
ao
Senado
Federal
dar
publicidade à suspensão da execução,
operada pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
de
lei
declarada
inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão
definitiva do Supremo].
11.

Eis precisamente o que o eminente relator pretende tenha

ocorrido,
de

uma mutação constitucional.

resultar

estranha

e

peculiar,

Pouco importa a circunstância

no

novo

texto,

a

competência
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conferida ao Senado Federal
um

dever,

decisão,
lei

o dever
do

por

--- competência privativa para cumprir

de publicação

[= dever

de

dar publicidade]

da

Supremo Tribunal Federal, de suspensão da execução da
ele

manifesta-se

declarada

inconstitucional.

Essa

peculiaridade

em razão da circunstância de cogitar-se,

no caso,

de

uma situação de mutação constitucional. O eminente Relator não está
singelamente conferindo determinada interpretação ao texto do inciso
X

do artigo

desse

52

texto,

parâmetros

da Constituição. Não

norma

que

uma norma diretamente

essa cuja correção possa

linhas

acima

apontei.

indagar da eventual subversão,
eminente

extrai

Relator

afirma

ser

Aqui

nem

ou não subversão,

é

mutação,

sindicada segundo

não

mesmo

poderemos

do texto.
apenas

O que o

uma

certa

interpretação do texto do inciso X do artigo 52 da Constituição.

12.

Impõe-se

neste

ponto,

parenteticamente,

brevíssima

digressão a propósito da mutação constitucional, fenômeno discernido
por

LABAND,

tratar

no

mas
plano

recusando

qual

das

terá

teórico.

explicações

caracteriza-a,
corrosão

do

qual
normas

A

sido
nova

GEORG

doutrina

ancoradas

anota

HSÜ

jurídicas

JELLINEK13 o primeiro

em

do

direito

perspectiva

DAU-LIN14,

como

político,
formalista,

desvalorização

constitucionais por

a

e

ela afetadas. A

mutação constitucional decorre de uma incongruência existente entre
as

normas

constitucionais

e

a

realidade

constitucional, entre

a

Constituição formal e a Constituição material. Oposições entre uma e
outra são superadas por inúmeras vias,
reforma constitucional.
simplesmente
instância,

como

Mas a mutação se dá sem reforma,

interpretação.

a práxis

desde a interpretação,

Ela

constitucional,

se
no

opera

mundo

da

porém não

quando, em
vida,

até a

última

afasta

uma

13 R e fo rm a v m u ta c ió n d e la C o n s titu c io n . tra d . de C h r is tia n F ör s te r Y P a b lo L u c a s V e rd u , C e n tro de
E s tú d io s C o n s titu c io n a le s , M a d rid , 1 .9 9 1 .
14 M u ta c ió n de la C o n s titu c ión . tra d . de P ablo L u c a s V e rd ú y C h r is tia n F örs te r, In s titu to V a sco de
A d m in is tra c ió n P ú b lic a , O ñ a ti, 1 .9 9 8 , pág. 29.
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porção

do

texto

da

ruptura do sistema.

Constituição

formal, sem

o

daí

advenha

uma

Este não sendo o momento adequado para o que o

Ministro Pertence chama de seminário,
referir

que

estudo

preliminar

de

permito-me apenas neste ponto

PABLO

LUCAS

VERDU15

à

tradução

espanhola do ensaio de JELLINEK e a monografia da Professora ANNA
CANDIDA

DA

síntese,

CUNHA

a

FERRAZ16 sobre

afirmação

constitucional

não

que

apenas

o

tema.

linhas
a

E

acima

norma

é

proponho

retermos,

formulei:

nova,

mas

o

na

em

mutação

próprio

texto

normativo é substituído por outro.

13.

Em

casos

como

tais

importa

apurarmos

se,

ao

ultrapassarmos os lindes do texto, permanecemos a falar a língua em
que

ele

fora

mutação,
seja

de

sorte

que,

embora

sua tradição seja mantida e ele,

coerente

unidade do
Recorro

escrito,

a

com

o

contexto

todo,

no

seu

VERNANT

para

sido

objeto

de

o texto dela resultante,

contexto.

repousa em uma

JEAN-PIERRE

tendo

Pois

é

certo

que

a

tradição que

cumpre preservar.

dizer

novo

que

o

texto,

para

ganhar sentido, deve ser ligado e confrontado aos demais textos no
todo que a Constituição é, compondo um mesmo espaço semântico. O que
se há de indagar,
mantém-se

adequado

reproduzindo-a,
é

uma

neste ponto,
à

é se o texto resultante da mutação

tradição

[=

à

coerência]

do

contexto,

de modo a ele se amoldar com exatidão. A mutação não

degenerescência,

senão

uma

manifestação

de

sanidade

do

ordenamento.

14.
artigo

O sentido atribuído pelo eminente Relator ao inciso X do
52

da

Constituição

não

é

inusitado.

Há

alguns

anos

foi

15 C ita d a n a n o ta 13.
16 P ro cesso s in fo r m a is de m u d a n ç a d a C o n s titu iç ã o . E d ito r a M a x L im o n a d , s / in d ic a ç ã o de lo c a l,
1 .9 8 6 .
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afirmado por LÚCIO BITTENCOURT17. De resto,

inúmeras

circunstâncias

esmiuçadas no voto do R e l a t o r --- circunstâncias que não me parece
necessário aqui reproduzir ou reiterar --- indicam a efetividade da
mutação. Tentarei ser objetivo.

15.

Breve relato da nossa sessão plenária do dia 28 de março

passado:
em

julgamos

dinheiro

administrado,

algumas A D I 's e alguns RE's;

como
do

requisito
direito

necessário

ao

inconstitucional a exigência,

recurso

contribuintes

ao

exercício,

administrativo;

pelo

julgamos

em mais de uma de suas manifestações;

consta que no mesmo dia do julgamento,
alguns

debatia-se depósito

obtiveram

teriam anteriormente efetuado;

o

ao final da tarde,

levantamento

de

algum ou

depósitos

que

se isso não for veraz, passa por ser

na minha versão dos fatos; mas isso apenas se tornara possível,
realidade

ou

no

conto

que

corresponderam os depósitos

eu

conto,

porque

a

de que se tratava

matéria

à

na

qual

foi decidida em uma

das A D I 's ; as decisões tomadas em RE's,

atinentes a outra matéria,

não

quando,

aproveitarão

os

particulares

senão

um

dia,

o

Senado

Federal vier a suspender a execução, no todo ou em parte, da lei que
veicula a exigência de depósito... Um dia, no futuro...
Esse relato diz tudo.

Quem não se recusar a compreender

perceberá que o texto do inciso X do artigo 52 da Constituição é --valho-me da dicção de HSÜ DAU-LIN1 8 ---obsoleto.

16.

A

esta

altura

coexistem

a

modalidade

a
de

doutrina

dirá

que

não,

controle

concentrado

e

que
a

de

entre

nós

controle

difuso de constitucionalidade e que a nossa tradição é a do controle
difuso,

atribuído

à

competência

do

Poder

Judiciário

desde

a

17 O c o n tro le j u r is d i c io n a l de c o n s titu c io n a lid a d e d a s le is . M in is té r io d a J u s tiç a , B ra s ília , 1.997, p á g .
145.
18 M u ta c ió n de la C o n s titu c ió n . c it., pág. 6 7.
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Constituição de 1.891. Que o Senado Federal participa desse controle
a

partir

de

resolução,

1.934,

a

ele

competindo

suspender,

por

meio

de

a execução de lei declarada inconstitucional por decisão

definitiva do STF. Que o controle concentrado de constitucionalidade
veio
101

bem depois, inicialmente
da Constituição

quando alterada a redação do artigo

de 1.946 pela Emenda Constitucional n.

16/65,

após em 1.988, com a incorporação ao nosso direito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade.

Que

concentrado é dotada,
controle difuso,

a decisão

em regra,

tomada no

âmbito

do

controle

de efeitos ex tunc19; a definida no

de efeitos ex tunc entre as partes. Que os efeitos

da decisão em recurso extraordinário sendo inter partes e ex tunc, o
Supremo, caso nela declare a inconstitucionalidade da lei ou do ato
normativo,

remeterá a matéria ao Senado da República,

a fim de que

este suspenda a execução dessa mesma lei ou ato normativo. Que, se o
Senado

suspender

a

execução

inconstitucional pelo STF,

da

lei

ou

ato

normativo

declarado

agregará eficácia erga omnes e efeito ex

nunc a essa decisão20. Por fim a doutrina dirá que, a entender-se que
uma decisão em sede de controle difuso é dotada da mesma eficácia
que

uma

proferida

fundamental

em

existiria

controle

entre

as

concentrado,
duas

nenhuma

modalidades

diferença

de

controle

de

caminhar

seguindo

os

reproduzir

o

constitucionalidade.
Sucede
passos

que

da doutrina,

ordenamento. Ela

estamos aqui
mas

nos

alguma

relutância.

fiéis

ao compromisso

não

para produzir

acompanhará, a

Mas

sempre nos
de

que se

para
o

direito e

doutrina. Prontamente

acompanhará,
nutre

compromisso de guardarmos a Constituição.

a

ou

com

se nos mantivermos

nossa

legitimidade,

O discurso da doutrina

o
[=

19 A exceção e s tá p re v is ta n a L e i 9 .8 6 8 .
20 V id e L E N IO S T R E C K , J u ris d iç ã o C o n s titu c io n a l e H e rm e n ê u tic a . F ore n se , 2 ª ed., 2 0 0 4 , págs. 4 7 9
e ss.
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discurso sobre o direito] é caudatário do nosso discurso, o discurso
do direito. Ele nos seguirá; não o inverso.

17.

Obsoleto o texto que afirma ser da competência privativa

do Senado Federal a suspensão da execução,
lei

declarada

Tribunal

inconstitucional

Federal,

constitucional,

nele

que

se

compete

por

há
ao

no todo ou em parte,

decisão

de

ler,

Senado

definitiva
por

do

força

Federal

dar

da

de

Supremo
mutação

publicidade

à

suspensão da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de lei
declarada

inconstitucional,

no

todo

ou

em

parte,

por

decisão

definitiva do Supremo.
Indague-se,

a esta altura,

se esse texto,

mutação, mantém-se adequado à tradição
reproduzindo-a,
afirmativa.

resultante da

[= à coerência]

do contexto,

de modo a ele se amoldar com exatidão. A resposta é

Ademais

não

se

vê,

quando

ligado

e

confrontado

aos

demais

textos no todo que a Constituição é, oposição nenhuma entre

ele

qualquer

e

de

seus

princípios;

o

novo

texto

é

plenamente

adequado ao espaço semântico constitucional.

18.

Ainda

uma

outra

indagação

será

neste

passo

proposta:

poderia o Poder Legislativo, no que tange à decisão a que respeita a
Reclamação

n.

4.335,

legislar

para

conferir

à

Constituição

interpretação diversa da definida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento
artigo

do

HC

n.

82.959,

quando

§

1o,

da

Lei

8.072/90

2o,

n.

considerou
[a

inconstitucional

chamada

Lei

dos

o

crimes

hediondos]?
Entendo que não.
As árvores judiciais --- como observa KARL LOEWENSTEIN21,
referindo-se

à

Suprema

Corte

dos

Estados

Unidos

---

as

árvores

21V e rfa s s u n g s re c h t u n d V e fa s s u n g s p ra x is d e r V e re in ig te n S ta a te n , B e rlin , 1 .9 5 9 , pág. 4 2 7 .
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judiciais de ordinário não alcançam o céu.

Poderiamos,

conta

Corte

da

posição

superior

dinâmica constitucional,

que

a

Suprema

de

diz ele, por

fato

ocupa

na

chegar facilmente à conclusão de que ao seu

poder não se colocam limites. Esta suposição é no entanto incorreta.
Foram tomadas providências para que também as árvores judiciais não
alcancem o céu. Diz o texto de LOEWENSTEIN22, em tradução livre:

"Importante limitação do poder do Tribunal Supremo
encontra-se
na
possibilidade
de
o
Congresso
posteriormente, por meio de uma lei corretiva, revogar
os efeitos de certa decisão. É importante frisar que
aqui se trata apenas daqueles casos nos quais o
Congresso não está de acordo com a interpretação dada
pelo Tribunal Supremo a um texto normativo; aqui não se
trata de modo algum dos casos onde o Tribunal Supremo
decidiu pela inconstitucionalidade,
seja por que o
Congresso
não
tem
absolutamente
competência
para
promulgar a lei ou porque há contradição entre a lei e
uma norma constitucional. [...]
Correções
de
decisões do Tribunal Supremo por leis posteriores são
muito freqüentes, de modo que podemos falar em um jogo
de xadrez entre Congresso e Tribunal, onde o movimento
do Congresso dá xeque-mate ao Tribunal. Essas reações
do
Congresso
contra
decisões
que
lhe
parecem
intragáveis mostram-se ainda mais
interessantes se
consideramos que, repetidas vezes, o Presidente acudiu
o Tribunal exercendo o poder de veto para evitar as
correções. Isto aconteceu, por exemplo, em relação à
existência de petróleo na costa. O Tribunal Supremo
inicialmente definiu que o petróleo além da linha da
maré
baixa
pertencia
à União
(United States
v.
Califórnia, 332 U.S. 19, 1947). O Congresso por sua
vez,
sob
influência
de
uma
batalha
publicitária
extraordinariamente
cara,
sustentada
pelos
representantes dos interesses petroleiros dos Estadosmembros,
promulgou
duas
vezes
leis
que
definiam
pertencerem,
as reservas de petróleo, aos Estadosmembros. O então Presidente Truman vetou estas duas
leis
(1946
e
1952).
Posteriormente
o
Presidente
Eisenhower,
cumprindo
uma
promessa
de
campanha

22 O b. c it., p á g s. 4 2 9 -4 3 0 .
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eleitoral aos seus financiadores republicanos,
não
colocou empecilhos à terceira lei (Submerged Lands Act
de 1953). [...]
Desde a Segunda Guerra (até 1958) verificam-se
não menos do que vinte e um casos deste tipo, nos quais
o Congresso, por lei posterior, corrigiu decisões do
Tribunal Supremo que o desagradavam, seja por motivos
técnicos, seja por motivos políticos ou outras razões.
Entre eles encontravam-se dois casos nos quais o
Tribunal Supremo defendeu a preservação de direitos
fundamentais. Causou comoção o enfraquecimento de uma
decisão (Jenckes v. United States, 353 U.S. 657, 1957)
que possibilitou, por lei posterior, em 1957, o exame
dos documentos de um acusado em processo político
mantidos em arquivos do Estado. O Congresso, em uma
cadeia de casos, anulou a ampliação de competências
federais; em contrapartida, em apenas um caso corrigiu
uma decisão a favor da União. Na maioria dessas
decisões trata-se ou de diferenças de interpretação,
nas quais naturalmente o legislador tem a última
palavra, ou de casos nos quais o Tribunal Supremo
pretendeu
proteger
um
determinado
grupo
social
(especialmente em casos trabalhistas), indispondo-se
com o Congresso, que ou não estava de acordo com a
posição adotada, ou tomava a decisão como inconveniente
ou economicamente não sustentável; ou, ainda, que temia
que determinada decisão viesse a ensejar uma cadeia de
processos subsequentes. A possibilidade de que isso
ocorresse é que, certamente, fez com que uma decisão do
Tribunal Supremo (Wong Yang Sung v. Mc Grawth, 339 U.S.
33, 1950) --- que definiu como exigível também para a
extradição de estrangeiros um procedimento segundo
determinadas regras --- viesse a ser corrigida mediante
a alteração do Administrative Procedure Act de 1946 (60
Stat.
239,
1946),
que passou a dispor que essa
exigência não era, no caso, necessária; essa alteração
legislativa resultou em economia em relação ao custo de
milhares de processos atinentes a mexicanos que se
encontravam ilegalmente no país".
19.

Sei bem do perigo da importação de doutrinas jurídicas e

exemplos estrangeiros para o e no debate sobre o direito brasileiro.
Tenho

insistido

em

que

não

existe

o

direito,

existem

apenas

os

direitos. E o nosso direito é muito nosso, próprio a nossa cultura.
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A ponto de afirmarmos a necessidade de uma antropofagia jurídica,

à

moda de OSWALD DE ANDRADE. A alusão ao texto de LOEWENSTEIN é porem,
na hipótese, oportuna.
Diz ele:

o Poder Legislativo pode exercer a faculdade de

atuar como intérprete da Constituição,
Supremo

Tribunal

hipóteses

Federal, exclusivamente

nas

quais

esta

contradição
sim,

competência

entre a

lei

quando

Corte

inconstitucional idade de uma lei,
absolutamente

para discordar de decisão do
não

tenha

se

tratar

decidido

de

pela

seja porque o Congresso não tinha

para

promulgá-la,

e um preceito

seja

porque

constitucional. Neste

o jogo termina com o último lance do Tribunal;

há
caso,

nossos braços

então alcançam o céu.

20.

Vou

dizê-lo

de

estatuir

e de

impedir,

para

capítulo

VI

sobre

a

do

Livro

distinção

(distinção

e

não

IX

outro modo,
o quê

d'O

entre

separação

das

poderes

entre

alusão

recorro

espírito

os

em

às

faculdades

à exposição

contida no

leis23, de MONTESQUIEU,

Legislativo

poderes

de

---

não

e

me

Executivo

cansarei

de

repeti-lo --- que disso jamais tratou o barão).
Distinguindo entre faculdade de estatuir --- o direito de
ordenar por si mesmo, ou de corrigir o que foi ordenado por outrem --e

faculdade

de

impedir

---

o

direito

de

anular

uma

resolução

tomada por qualquer outro (isto é, poder de veto)2 4 ---, entende deva
esta

última

funções

do

Legislativo,

estar

atribuída

Legislativo;

com

ao
isso,

Poder

Executivo,

o Poder

em

Executivo

relação

às

faz parte

do

em virtude do direito de v e t o : "Se o Poder Executivo

não tem o direito de vetar os empreendimentos do campo Legislativo,
este último seria despótico porque,

como pode atribuir a si próprio

23 C o le çã o O s P e n sa d o re s, v . X X I, tr a d . d e F e rn a n d o H e n riq u e C a rd o s o e L e ô n c io M a r tin s R o d rig u e s .
S ã o P a u lo , E d ito r V íc to r C iv ita , 1 97 3.
24 O b . c it., p á g . 1 59 .
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todo

o

poder

que

poderes"25. "O

possa

Poder

imaginar,

Executivo,

destruiría

como

dissemos,

legislação através do direito de veto,

todos
deve

os

demais

participar

da

sem o quê seria despojado de

suas prerrogativas"26.
Bem se vê que MONTESQUIEU faz alusão a faculdades --- de
estatuir e de i m p e d i r --- do Legislativo e do Executivo. Mas desejo
referir,

agora,

a faculdade de impedir,

relação

a atos

do

impedir

a existência

MONTESQUIEU

---

Legislativo.
de

como

o Judiciário,

leisinconstitucionais.

que

Legislativo não poderá,

Ele,

do Judiciário,

um

poder

de

nesta hipótese,

Aí

veto

pode
---

do

retrucar,

exercida em
[= deve]

atualizo

Judiciário.

O

reintroduzindo no

ordenamento o que dele fora extirpado, pois os braços do Judiciário
nesta

situação

alcançam

faculdade de estatuir,

o

céu.

Pode

fazê-lo

quando

lance

mão

atuando qual intérprete da Constituição,

da
por

não estar de acordo com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal
Federal

a um

texto normativo.Mas

não,

repito,

quando

aquele

que

estou referindo como poder de veto do Judiciário [= poder de afirmar
a

inconstitucionalidade

de

lei

ou

ato

normativo]

houver

sido

exercido.

21.

Outra

questão

a

ser

imediatamente

introduzida,

anexa

à

anterior,

diz com a impossibilidade de o Senado Federal permanecer

inerte, da sua inércia resultando comprometida a eficácia da decisão
expressiva do que venho referindo como poder de veto exercido pelo
Supremo.
A

resposta

é

óbvia,

conduzindo

reiteração do entendimento adotado pelo Relator,

inarredavelmente

à

no sentido de que

ao Senado Federal,

no quadro da mutação constitucional declarada em

seu voto - - - voto

dele,

25 Id e m , p á g . 159.
26 Id e m , p á g . 1 61 .

R e l a t o r --- e neste meu voto

reafirmada,
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está atribuída competência apenas para dar publicidade à suspensão
da execução de lei declarada inconstitucional,
por

decisão

definitiva

do

Supremo

no todo ou em parte,

Tribunal

Federal.

A

própria

decisão do Supremo contém força normativa bastante para suspender a
execução da lei declarada inconstitucional27.

22.
cumprimento
atribuição,

No

caso,
de

pena

à decisão

ademais,
em

trata-se

regime

da

liberdade

integralmente

do STF no HC n.

82.959,

de

fechado.
de

pessoas,
A

não

força normativa

bastante para suspender a execução da lei declarada inconstitucional
compromete o regime de cumprimento de pena, o que não se justifica a
pretexto nenhum.
Julgo procedente a reclamação.

27 A re s o lu ç ã o d o S e n a d o c o n s u b s ta n c ia a to n o rm a tiv o v in c u la d o — d e c o rre n te , d ir ia e u - - - à decisão
d e c la ra tó ria d e in c o n s titu c io n a lid a d e , a to s e c u n d á rio , co n s e q ü e n te à c o m u n ic a ç ã o d o ju lg a m e n to
p e lo S u p re m o T r ib u n a l F e d e ra l, co m o assevera JO Ã O B O S C O M A R C IA L D E C ASTRO , e m O c o n tro le
de c o n s titu c io n a lid a de d a s le is e a in te rv e n ç ã o do S enado F e d e ra l, m im e o g ra fa d o , B ra s ília , 2 .0 0 6 .
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Senhora
Presidente, relembro que, neste caso, estamos a discutir uma reclamação,
movida pela Defensoria Pública, contra a decisão do Juiz de Direito da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, que
concluiu da seguinte forma em relação à progressão do regime:
(...) conquanto o Plenário do Supremo Tribunal, em
maioria apertada (6 votos x 5 votos), tenha declarado incidenter
tantum a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90
(Crimes Hediondos), por via do Habeas Corpus n. 82.959, isto
após dezesseis anos dizendo que a norma era constitucional,
perfilho-me a melhor doutrina constitucional pátria que
entende que no controle difuso de constitucionalidade a decisão
produz efeitos inter partes. (fl.23-24).

Daí então a propositura da reclamação. Tal como já demonstrado no
brilhante voto proferido pelo Ministro Eros Grau, no meu voto, destaquei
que:
A ampliação do sistema concentrado, com a multiplicação
de decisões dotadas de eficácia geral, acabou por modificar
radicalmente a concepção que dominava entre nós sobre a
divisão ou separação dos poderes, tornando comum no sistema
a decisão com eficácia geral, que era excepcional sob a Emenda
Constitucional n 16/65 e sob a Carta de 1967/69.

A rigor, o Supremo Tribunal Federal só veio a reconhecer
expressamente essa eficácia geral em 16 de maio de 1977, após a decisão
da Mesa de Direito Constitucional, inicialmente com base no parecer de
Rodrigues Alckmin e, posteriormente, subscrito por entendimento
semelhante por Moreira Alves. Até então subsistiu essa situação ambígua
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6590242.
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em que o Tribunal, inicialmente, poderia até comunicar ao Senado a
despeito de estar a proferir uma decisão em sede de controle abstrato de
normas.
Observo, então, nessas minhas premissas, que:
No sistema constitucional de 1967/69, a ação direta era
apenas uma idiossincrasia no contexto de um amplo e
dominante modelo difuso. A adoção da ADI, posteriormente,
conferiu perfil diverso ao nosso sistema de controle de
constitucionalidade, que continuou a ser um modelo misto. A
ênfase passou a residir, porém, não mais no modelo difuso, mas
nas ações diretas. O advento da Lei 9.882/99 conferiu
conformação à ADPF, admitindo a impugnação ou a discussão
direta de decisões judiciais das instâncias ordinárias perante o
Supremo Tribunal Federal.
Tal como estabelecido na referida lei (art. 10, § 3°), a
decisão proferida nesse processo há de ser dotada de eficácia
erga omnes e de efeito vinculante. Ora, a meu ver, resta evidente
que a ADPF estabeleceu uma ponte entre os dois modelos de
controle, atribuindo eficácia geral a decisões de perfil
incidental.
Vê-se, assim, que a Constituição de 1988 modificou de
forma ampla o sistema de controle de constitucionalidade,
sendo inevitáveis as reinterpretações ou releituras dos institutos
vinculados ao controle incidental de inconstitucionalidade,
especialmente da exigência da maioria absoluta para declaração
de inconstitucionalidade, especialmente da suspensão de
execução da lei pelo Senado Federal.
O Supremo Tribunal Federal percebeu que não poderia
deixar de atribuir significado jurídico à declaração de
inconstitucionalidade proferida em sede de controle incidental,
ficando o órgão fracionário de outras Cortes exonerado do

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6590242.
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dever de submeter a declaração de inconstitucionalidade ao
plenário ou ao órgão especial, na forma do art. 97 da
Constituição.

Este primeiro caso é da Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, salvo
engano, e sinaliza, na verdade, uma revisão dessa jurisprudência, que
mandava aplicar essa tese da cisão funcional do artigo 97 e, de certa
forma, é uma decisão que também atribui um efeito vinculante à própria
decisão do Supremo Tribunal Federal:
Não há dúvida de que o Tribunal, nessa hipótese, acabou
por reconhecer efeito jurídico transcendente à sua decisão.
Embora na fundamentação desse entendimento fale-se em
quebra da presunção de constitucionalidade, é certo que, em
verdade, a orientação do Supremo acabou por conferir à sua
decisão algo assemelhado a um efeito vinculante,
independentemente da intervenção do Senado. Esse
entendimento está hoje consagrado na própria legislação
processual civil conforme as alterações introduzidas pela
legislação a partir de 1998 (CPC, art. 481, parágrafo único, parte
final, na redação da Lei n. 9756, de 17.12.1998).
Essa é a orientação que parece presidir o entendimento
que julga dispensável a aplicação do art. 97 da Constituição por
parte dos Tribunais ordinários, se o Supremo já tiver declarado
a inconstitucionalidade da lei, ainda que no modelo incidental.
E ela também demonstra que, por razões de ordem
pragmática, a jurisprudência e a legislação têm consolidado
fórmulas que retiram do instituto da “suspensão da execução
da lei pelo Senado Federal” significado substancial ou de
especial atribuição de efeitos gerais à decisão proferida no caso
concreto.
Como se vê, as decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle incidental, acabam por
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ter eficácia que transcende o âmbito da decisão, o que indica
que a própria Corte vem fazendo uma releitura do texto
constante do art. 52, X, da Constituição de 1988, que, como já
observado, reproduz disposição estabelecida, inicialmente, na
Constituição de 1934 (art. 91, IV) e repetida nos textos de 1946
(art. 64) e de 1967/69 (art. 42, VIII).
Portanto, quero assinalar e reassinalar que é outro o
contexto normativo que se coloca para a suspensão da execução
pelo Senado Federal no âmbito da Constituição de 1988.
Ao se entender que a eficácia ampliada da decisão está
ligada ao papel especial da jurisdição constitucional, e,
especialmente, se considerarmos que o texto constitucional de
1988 alterou substancialmente o papel desta Corte, que passou
a ter uma função preeminente na guarda da Constituição a
partir do controle direto exercido na ADI, na ADC e na ADPF,
não há como deixar de reconhecer a necessidade de uma nova
compreensão do tema.
A aceitação das ações coletivas como instrumento de
controle de constitucionalidade relativiza enormemente a
diferença entre os processos de índole objetiva e os processos de
caráter estritamente subjetivo. É que a decisão proferida na ação
civil pública, no mandado de segurança coletivo e em outras
ações de caráter coletivo não mais poderá ser considerada uma
decisão inter partes.

Só por ficção, se pode falar em decisão inter partes:
De qualquer sorte, a natureza idêntica do controle de
constitucionalidade, quanto às suas finalidades e aos
procedimentos comuns dominantes para os modelos difuso e
concentrado, não mais parece legitimar a distinção quanto aos
efeitos das decisões proferidas no controle direto e no controle
incidental por parte desta Corte.
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Somente essa nova compreensão parece apta a explicar o
fato de o Tribunal ter passado a reconhecer efeitos gerais à
decisão proferida em sede de controle incidental,
independentemente da intervenção do Senado. O mesmo há de
se dizer das várias decisões legislativas que reconhecem efeito
transcendente às decisões do STF tomadas em sede de controle
difuso.
Esse conjunto de decisões judiciais e legislativas revela, em
verdade, uma nova compreensão do texto constitucional no
âmbito da Constituição de 1988.

Daí eu ter falado – e, agora, também acompanhado pelo Ministro
Eros Grau – de uma autêntica mutação constitucional realizada no
contexto da Constituição de 1988:
Em verdade, a aplicação que o Supremo Tribunal Federal
vem conferindo ao disposto no art. 52, X, da CF indica que o
referido instituto mereceu uma significativa reinterpretação a
partir da Constituição de 1988.
É possível que a configuração emprestada ao controle
abstrato pela nova Constituição, com ênfase no modelo
abstrato, tenha sido decisiva para a mudança verificada, uma
vez que as decisões com eficácia erga omnes passaram a se
generalizar.
A multiplicação de processos idênticos no sistema difuso –
notória após 1988 - deve ter contribuído, igualmente, para que a
Corte percebesse a necessidade de atualização do aludido
instituto. Nesse contexto, assume relevo a decisão que afirmou
a dispensabilidade de se submeter a questão constitucional ao
Plenário de qualquer Tribunal se o Supremo Tribunal já se tiver
manifestado pela inconstitucionalidade do diploma. Tal como
observado, essa decisão acaba por conferir uma eficácia mais
ampla - talvez até mesmo um certo efeito vinculante – à decisão
do Plenário do Supremo Tribunal no controle incidental. Essa
orientação está devidamente incorporada ao direito positivo
(CPC, art. 481, parágrafo único, parte final, na redação da Lei n.
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9756, de 1998).
De fato, é difícil admitir que a decisão proferida em ADI
ou ADC e na ADPF possa ser dotada de eficácia geral e a
decisão proferida no âmbito do controle incidental - esta muito
mais morosa porque em geral tomada após tramitação da
questão por todas as instâncias - continue a ter eficácia restrita
entre as partes.
Explica-se, assim, o desenvolvimento da nova orientação a
propósito da decisão do Senado Federal no processo de controle
de constitucionalidade, no contexto normativo da Constituição
de 1988.
A prática dos últimos anos, especialmente após o advento da
Constituição de 1988, parece dar razão, pelo menos agora, a Lúcio
Bittencourt, que já na versão de suas obras anteriores, na de 1949,
salvo engano, censurava a interpretação que se adotara, para quem a
finalidade da decisão do Senado era, desde sempre, “apenas tornar
pública a decisão do tribunal, levando-a ao conhecimento de todos os
cidadãos”.1
Sem adentrar o debate sobre a correção desse
entendimento no passado, não parece haver dúvida de que
todas as construções que se vêm fazendo em torno do efeito
transcendente das decisões pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Congresso Nacional, com o apoio, em muitos casos, da
jurisprudência da Corte, estão a indicar a necessidade de
revisão da orientação dominante antes do advento da
Constituição de 1988.
Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a
fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado
Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se
o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental,
chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é

1

BITTENCOURT. O controle jurisdictional de constitucionalidade das

leis, cit. p.145.

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6590242.

89
RCL 4335 / AC
inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a
comunicação ao Senado Federal para que este publique a
decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais)
a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do
Supremo. A própria decisão da Corte contém essa força
normativa. Parece evidente ser essa a orientação implícita nas
diversas decisões judiciais e legislativas acima referidas. Assim,
o Senado não terá a faculdade de publicar ou não a decisão,
uma vez que não se cuida de uma decisão substantiva, mas de
simples dever de publicação, tal como reconhecido a outros
órgãos políticos em alguns sistemas constitucionais
(Constituição austríaca, art. 140,5 – publicação a cargo do
Chanceler Federal, e Lei Orgânica da Corte Constitucional
Alemã, art.31, (2), publicação a cargo do Ministro da Justiça).

Eu até avançaria uma cogitação, apenas à guisa de especulação
científica e doutrinária, tendo em vista precedentes existentes no Direito
Comparado. Se considerarmos, por exemplo, que, no modelo austríaco,
faz-se a comunicação à autoridade política do Estado para que ele ou o
próprio Chanceler diligencie a publicação da decisão no Diário Oficial ou
que, no modelo alemão, a chamada Gesetzeskraft, a força de lei esteja
submetida a essa publicação a cargo do Ministro da Justiça.
A meu ver, tudo indicaria que, talvez, essa função, que foi atribuída
ao Senado, em 1934, tivesse esse tipo de inspiração: dar eficácia erga
omnes a partir da publicização que seria conferida, implementada por um
órgão político; mas claro que não precisamos desse tipo de consideração e
não estamos aqui a fazer revisão histórica da orientação jurisprudencial
ou doutrinária.
Entendo que essa solução, que se está a propor e que agora conta
com o apoio dessa manifestação magnífica do Ministro Eros Grau,
resolve de forma superior uma das mais tormentosas
questões da nossa jurisdição constitucional.
Superam-se, assim, as incongruências cada vez mais
marcantes entre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
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e a orientação dominante na legislação processual, de um lado,
e, de outro, a visão doutrinária ortodoxa e – permita-nos dizer –
ultrapassada do disposto no art. 52, X, da Constituição de 1988.
Por último, Senhora Presidente, observe-se que a adoção
da técnica da declaração de inconstitucionalidade com limitação
de efeitos parece sinalizar que o Tribunal entende estar
desvinculado de qualquer ato do Senado Federal, cabendo tãosomente a ele – Tribunal – definir os efeitos da decisão.

Se for assim, não faz sentido aguardar um procedimento ou uma
atuação substancial do Senado Federal. Refiro-me à própria decisão
tomada por este Tribunal no caso da progressão de regime no que ele
assentou a modulação de efeitos para também não falar no outro caso
igualmente conhecido de Mira Estrela, a declaração de
inconstitucionalidade envolvendo a fixação do número de vereadores.
Por essas razões, e cumprimentando o Ministro Eros Grau pelo voto
preferido, reitero o meu pronunciamento no sentido de julgar procedente
a presente reclamação.
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V O T O

O
Presidente,

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

-

Senhora

como vou, com a imprudência da idade, ousar dissentir,

peço vênia aos eminentes Colegas para antecipar o meu voto.

Sem saber nadar, é claro que não me aventurarei nas águas
procelosas das duas magníficas dissertações: primeira, a do eminente
Relator,

agora reiterada;

Mas

me

não

animo

à

e, hoje, do eminente Ministro Eros Grau.

mutação

constitucional

proposta.

E

mutação

constitucional por decreto do poder que com ela se ampliaria; o que,
a visões mais radicais, podería ter o cheiro de golpe de Estado. Às
tentações do golpe de Estado não está imune o Poder Judiciário;

é

essencial que a elas resista.

No RE 191.896, quando desenvolvi minha adesão ao voto do
eminente

Ministro

limar

Galvão,

no

RE

n°

190.725,

hoje

aqui

recordados, nos quais se declarou dispensável a reserva de plenário
nos

outros

tribunais,

inconstitucionalidade

de

quando

já

determinada

houvesse
norma

legal

declaração
pelo

de

Supremo

Tribunal Federal, ainda que na via do controle incidente, depois de
outras considerações, procurei lembrar o que de todos é sabido:
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"A adoção no Brasil, com a Federação e a
República, do sistema americano de controle difuso e
incidente da constitucionalidade das leis sofreu
profundamente - como em outros ordenamentos de matriz
romanista - carência do dogma do stare decisis, que,
nos Estados Unidos, superou de fato os inconvenientes
e riscos da eficácia teoricamente restrita ao caso
concreto e às partes
do litígio da declaração
incidenter de inconstitucionalidade: "uma vez não
aplicada pela Supreme Court- por inconstitucionalidade
atesta
Cappelletti
( O Controle Judicial de
Constitucionalidade das Leis no Direito Comparado,
trad. Fabris, 1984, p. 86) - " uma lei americana,
embora permanecendo "on the books", é tornada a "a
dead law", uma lei morta.

Esses riscos e inconvenientes - presentes em
todos os países que o tem ensaiado - da transplantação
a regimes da civil law do método americano de controle
incidente (Cappelletti, ob.cit., p. 76) - contornou-os
primeiramente a Suíça, onde a prática jurisprudencial
construiu o poder de o próprio Tribunal Federal
conferir eficácia erga omnes à declaração em casos
concretos de inconstitucionalidade de leis cantonais
(Cappelletti, ob.cit.p. 79; M. Fromont, La Justice
Constitutionelle dans le Monde, Dalloz, Paris, 1996,
p. 51).

0 Brasil não chegou a tanto. Mas, desde a
Constituição
de
1934,
criou
mecanismo
próprio,
tendente a dar eficácia universal às declarações
judiciais
de
inconstitucionalidade,
prestando
homenagem, contudo, à ortodoxia da separação dos
poderes: outorgou-se ao Senado a competência para
"suspender a execução (...) de qualquer lei ou ato,
deliberação
ou
regulamento,
quando
hajam
sido
declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário"
(Const. 1934, art. 91, IV).

O instituto - desaparecido na Carta do Estado
Novo - reaparece na Constituição de 1946, que,
entretanto, tornou explícita a limitação de seu
alcance, como se impunha, às decisões definitivas do
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Supremo Tribunal Federal
(art.
64), mantendo, de
resto, a exigência originária do texto de 1937 (art.
96), do voto da maioria absoluta dos membros do
tribunal para a declaração de inconstitucionalidade de
lei ou ato do Poder Público (art. 200).

As duas regras permanecem nas constituições
brasileiras subsequentes inclusive a atual (Const.
1988, art. 52, X), convivendo com a adoção plena, mas
paralela, desde a EC 16/65, do sistema de controle
direto e concentrado, no âmbito do qual a eficácia
erga omnes é efeito direto e imediato da própria
decisão
declaratória
de
inconstitucionalidade,
prescindindo, por isso, da deliberação ulterior do
Senado.

Certo,
assim,
que,
quando
exarada
incidentemente, para resolver questão prejudicial do
caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade malgrado emanada do próprio Supremo Tribunal que,
mediante ação direta, podería proferi-la com eficácia
erga omnes -, é de eficácia relativa.

A essa eficácia relativa da decisão - restrita
ao âmbito objetivo e subjetivo do processo em que
tomada -, soma-se, no entanto, como visto, a de
constituir o pressuposto necessário e suficiente a que
o Senado Federal lhe empreste alcance erga omnes."

Traço

outras

considerações

no

sentido

da

decisão que,

então, se tomou e que, depois, se consolidaria no Tribunal a partir
do

acórdão

do

Ministro

Ilmar

Plenário nos demais tribunais,
Supremo

declaratória

da

Galvão

de

dispensar

a

reserva

de

se já houvesse decisão incidente do

inconstitucionalidade

da

lei

ou

do

ato

normativo de que de cuidasse.

Mas, partir daí, a reduzir-se a nada o papel do Senado que todos os textos constitucionais subsequentes a 1934, com exceção
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do Estado Novo,

mantiveram - parecem-me

ir,

com todas

as vênias,

além da marca.

De resto, o decreto de mutação constitucional proposto já
não

tem

mais,

hoje,

por

si,

nem

o

desafio

de

emprestar

maior

eficácia às decisões constitucionais do Supremo Tribunal Federal.

Já

tive oportunidade

de

assinalar,

várias

vezes

nesta

Casa e em aventuras palestrantes, ser evidente que essa convivência,
desde

1965,

dos

sistema misto,
levaria,

como

dois

declaração

de

controle

mas, na verdade, para
tem levado,

concentrado. Mas
Constituições

sistemas

também

com

criar

um

conviverem paralelamente

-,

a uma prevalência

é

certo

têm sido de manter

incidente

-

a

que

as

incólume

inovação,

não

para

evidente

decisões

das

o sistema

tipicamente

do controle
sucessivas

primitivo de

brasileira,

de

1934 , de entregar a um órgão do Poder Legislativo a decisão de darlhe ou não efeitos gerais.

Não há dúvida de que, no mundo dos fatos, se torna cada
vez mais obsoleto - concordo - esse mecanismo; mas, hoje, combatêlo, por isso que tenho chamado - com a permissão generosa dos dois
Colegas - de projeto de decreto de mutação constitucional, já não é
nem mais necessário.

A Emenda Constitucional 45 dotou o Supremo Tribunal de um
poder que,

praticamente,

sem reduzir o Senado a um órgão de mera

publicidade de nossas decisões,
me,

é

claro,

Constitucional

dispensa essa intervenção.

ao

instituto

da

45,

de 2005,

veio

súmula

vinculante,

a adotar

depois

que

a

RefiroEmenda

de mais de uma

década de tormentosa discussão. De tal modo que reproduzirei no meu
voto, para efeitos didáticos, o dispositivo do vigente art.

102, §

95
3o,

que

vincula,

ele

sim,

a

súmula

vinculante,

editada

na

conformidade da Lei de 2006, que a disciplinou. Vincula, nos termos
da Constituição,

sim,

não apenas

Ministro Gilmar Mendes,
transcendentes,

mas

os tribunais,

no que o eminente

cada vez mais religioso,

este

restrito

aos

chama de efeitos

tribunais

que

tenham

de

enfrentar a mesma questão de inconstitucionalidade. E tenho dúvidas
se até ai seria vinculante, porque a dispensa da remessa ao Plenário
da argüição de inconstitucionalidade não impede o tribunal inferior
de

alterá-la

enquanto

não

dotada

a

jurisprudência

do

Supremo

Tribunal do efeito vinculante, que, ou decorre, no nosso sistema, de
decisões nos processos objetivos de controle direto, ou decorrerá da
adoção

solene,

pelo

Tribunal,

da

súmula

vinculante.

Esta,

sim,

vinculante de todos os demais órgãos do Poder Judiciário,

salvo o

próprio

Pública

Supremo

Tribunal,

e

dos

órgãos

da

Administração

Federal, Estadual e Municipal.

Homenageio

o brilho

incomum de

ambos

os

votos

que me

precederam, mas peço vênia aos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau
para

julgar

improcedente a reclamação que,

a meu ver,

é o grande

risco tsunâmico - eu diria - do Supremo Tribunal de hoje, porque,
sem alargamentos, ela já tende a ser brevemente a via mais frequente
de

acesso

ao Tribunal. Não

vejo

necessidade

de

rompê-la

a custo

desta delicada decisão institucional de converter essa prerrogativa
a que o Congresso sempre se reservou, nas sucessivas Constituições,
em uma função subalterna de dar publicidade a decisões do Supremo
Tribunal em processos subjetivos.

E como temos

feito,

e eu tenho

feito numerosas vezes,

dado que permaneço fiel à Súmula n° 691? Como tenho feito, no caso,
julgando

improcedente

a

reclamação,

eu

concedo

habeas

corpus

de

96
ofício,

para que o juiz da execução examine os demais pressupostos

da progressão de regime postulada pelo reclamante.

É o meu voto, Senhora Presidente.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Senhora Presidente,
não obstante os argumentos expostos pelo eminente relator, peço
vênia

para

dele

divergir

especificamente

sobre

a

leitura

proposta para o art. 52, X, da Constituição Federal.
O eminente relator sustenta que se tornou obsoleta a
necessidade da atuação do Senado Federal para que se suspenda a
execução da norma declarada inconstitucional pela Corte.
Realmente
relator,
Supremo

para

há

reconhecer-se

Tribunal

e

se

razões,

que

Federal,

constitucionalidade, tem
jurisprudencial

fortes

a

eficácia

sobretudo
afirmado

legislativo

no

aqui

por

expostas
das

em
um

pelo

decisões

controle
vigoroso

desenvolvimento

de

do
de

esforço
novos

mecanismos que aperfeiçoam o sistema concebido no texto original
da Constituição Federal de 1988.
Para tanto, basta verificar a dimensão que assumiu a
reclamação para o STF após o precedente da Rcl-AgRg 1880, e a
edição das leis sobre a Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental e a súmula vinculante,

sem contar,

obviamente,

alterações das normas constitucionais referentes à ADI e à ADC.

as
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Mas

desse histórico e da fascinante época que vive

agora a Corte não extraio a grave conclusão de que a suspensão
da

execução

pelo

Senado

Federal

representa

obstáculo

à ampla

efetividade das decisões do STF em situações como a presente.
Primeiro, as próprias circunstâncias do caso concreto
são bem esclarecedoras. O que suscita o interesse da reclamante
não

é

a

omissão

do

Senado

Federal

em

dar

ampla

eficácia

à

decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a motiva é a infeliz
recalcitrância de um juiz em relação à orientação desta Corte. O
anacronismo

patológico,

Constituição,

no

caso,

não

é

do

art.

52,

X,

da

mas do juiz que exerce a autoridade reclamada -

portanto, do próprio Poder Judiciário.
Receio que, no caso,

em que aparentemente estamos a

lidar com atos de um juiz que parece estar convicto de que é seu
dever

julgar

Federal

contrariamente

enquanto

não vier

à orientação
a suspensão

do

do

Supremo

ato pelo

Tribunal
Senado,

a

resposta da Corte dará ao desaforo uma dimensão que ele não tem.
Em resumo, a decisão diverge da orientação da Corte,
como

tantas

outras,

e

basta

verificar

que

o

habeas

corpus

concedido liminarmente pelo relator resolve a questão.
Nesse
atual

sistema

ponto,
é

creio

conhecer

da

que

a

solução mais

reclamação

como

adequada

habeas

ao

corpus,

confirmar-se o habeas de oficio, e determinar a remessa de cópia
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integral dos autos ao tribunal competente, para que proceda como
de direito.
Reforça minha convicção a circunstância, revelada pelo
próprio relator, de que o STF não depende mais do Senado para
atribuir

efeito

inconstitucionalidade
porque,

erga

omnes

no

às

controle

se o STF entender,

declarações

difuso.

com base

na

Isso

de

justamente

gravidade

da

questão

constitucional, que a decisão deverá ter aplicação geral, deverá
editar súmula vinculante a respeito.
Esse dado me
tradicional

do

basta para

dispositivo,

que

segundo

se mantenha

a

qual

a

a leitura

declaração

de

inconstitucionalidade pelo STF autoriza o Senado a determinar a
suspensão de sua execução,
Senadores
trata

de

entenderem
uma

pelas razões politicas que os Srs.

pertinentes.

autorização

ao

Isto

Senado,

porque

não de

o

uma

dispositivo
faculdade

de

cercear a autoridade do STF.
Ainda me

impressiona,

ademais,

mesmo

com toda essa

revolução no controle de constitucionalidade, a literalidade da
previsão contida no art. 52, X, presente no texto constitucional
e em relação ao qual não há qualquer disposição contrária ou de
sentido conflitante.
Por

esse

aspecto,

restaria

o

argumento

do

relator

sobre a ocorrência,

no caso,

de mutação constitucional. Mas o

que vislumbro com a proposta é que ocorrerá pura e simplesmente,
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pela

via

interpretativa,

constitucional
exemplo,

em

questão,

mudança

hipótese

no

sentido

essa

que

da

da mutação,

adicionais:

o

constatação

norma

Canotilho,

não elenca como modalidade idônea de mutação

Constitucional, p.
tese

a

por

(Direito

1102). Além disso, mesmo que se aceitasse a
entendo

decurso

dessa

que

seriam

necessários

um

espaço

de

de

mutação,

e

a

tempo

dois

fatores

maior,

consequente

e

para

a

definitiva

"désuetude" do dispositivo. Ora, em relação a esse último fator,
impede,

a

meu

juízo,

esse

reconhecimento

um

dado

empirico

altamente revelador: pesquisa rápida na base de dados do Senado
Federal

indica

suspendeu

a

que

desde

execução

1988

de

declaradas inconstitucionais

aquela

Alta

dispositivos

Casa

de

do

quase

Congresso
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normas

(sendo sete em 2006, Resoluções do

SF de n° 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; e uma já, neste ano, em
2007, resolução n° 2 ).
Concluo,

eficácia

das

decisões da Corte vejo o dispositivo como um complemento,

não

como obstáculo.
um

caso,

por

Sra.

Presidente,

que

para

a

Imagino situações, mesmo que residuais,
suas

circunstâncias

muito

próprias,

em que

suscite

a

declaração de inconstitucionalidade in concreto. E que a Corte,
em casos contemporâneos
daquelas

circunstâncias

inconstitucionalidade
Admita-se,

àquele outro não encontre a repetição

nesse

-

que

levaram

encerrando

cenário,

que

o

assim
Senado

à
a

declaração
atuação

julgue

da

Corte.

conveniente
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suspender a execução da norma para que um caso isolado como o
analisado pelo STF se repita. Essa hipótese, mesmo que venha a
ocorrer uma vez só no futuro justifica, a meu ver, a manutenção
da interpretação atual.
Por fim, noto, com a devida vênia, que a proposta do
eminente relator, além de encontrar obstáculo intransponível na
literalidade

do

artigo

52,

inciso

X da

Constituição,

vai

na

contramão das conhecidas regras de self restraint que Alexander
Bickel,

em

qualificou

sua monumental
de

"Virtudes

obra

"The

passivas"

Least Dangerous

da

justiça

Branch",

constitucional.

Bickel preconizava que no exercício da jurisdição constitucional
só restam ao Poder Judiciário 3 alternativas, isto é: a) anular
a legislação em desacordo com a Constituição; b) declarar a sua
compatibilidade com o texto constitucional; c) não fazer nem uma
coisa

nem outra,

questão

da

democracia,

ou seja,

abster-se

constitucionalidade
quando

assim

em

puder

de pronunciar-se
respeito

agir,

ao

sobre

princípio

solucionando

o

a
da

caso

concreto sem precisar embrenhar-se pela questão constitucional.
Essa

regra

importante

de

sagesse

para

a

politique,

vitalidade

da

de

sabedoria

democracia

política,

constitucional,

parece-me plenamente aplicável ao caso ora em exame,
por

a

norma

em

causa,

a

par

da

sua

tão

sobretudo

literalidade

quase.
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"ofuscante",

em nada limita o exercício por essa Corte da sua

missão de guarda da Constituição.1
Assim,

do

exposto,

peço

vênia

para

discordar

do

relator, para não conhecer da reclamação, mas conhecer do pedido
como

habeas

corpus,

confirmando-se

a liminar,

e determinar

a

remessa de cópia integral dos autos ao tribunal competen te, para
que proceda como de direito.

1 V. sobre o tema, Cláudio Ari Mello, "Democracia Constitucional
Direitos Fundamentais", Porto Alegre, 2004, Livraria do Advogado, p.203.
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
DEBATE
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) Senhora Presidente, ouvi com atenção o voto do ministro Joaquim
Barbosa. Também, conheço as reflexões de Alexander Bickel sobre o papel
do Judiciário. Mas, obviamente, de longe, elas não são praticadas nem
pela Suprema Corte, nem por qualquer corte constitucional digna deste
nome hoje.
Nós, aqui, temos desmentido isso. Basta citar, por exemplo, o caso
recente da cláusula de barreira, em que, queiramos ou não, rompemos
claramente com a ideia da legislação negativa, que se repete em Kelsen,
também por outros approaches de caráter teórico.
Na verdade, basta perpassar os olhos pela jurisprudência riquíssima
das cortes constitucionais alemã, italiana e espanhola para ver que, cada
vez mais, se fazem freqüentes as sentenças de perfil manipulativo ou
aditivo, que rompem, exatamente, com essas premissas colocadas pelo
ministro Joaquim Barbosa. Bastaria ir ao Direito americano. O que
representa “Brown v. Board of Education” senão um caso de condução de
política decisivo, no tema do racismo, que nada tem a ver com o modelo
de Bickel, embora sua obra seja posterior à decisão?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Não havia
nenhum dispositivo na Constituição americana que legitimasse, sequer
em sonho, a segregação racial, Ministro Gilmar Mendes.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Vossa
Excelência é quem o está dizendo.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Pelo contrário,
havia três emendas constitucionais, votadas no século XIX, que a coibiam.
Então, a situação é absolutamente distinta. Aqui, temos um dispositivo
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claro, de literalidade ofuscante.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Vossa
Excelência é quem o está dizendo, porque “Plessy v. Ferguson” nada mais
é do que a afirmação de que havia, sim, essa legitimidade. Na verdade –
esta é uma questão elementar, não me perderei na discussão -, não existe
norma senão norma interpretada.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Também
estou de acordo.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Isto passa por
Gadamer, Heidegger, Reale, Heberle e tantos outros. Esse é um caso
clássico de ativismo, para ficar no tema emblemático da dessegregação
racial nos Estados Unidos.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Há o ativismo do
bem e o do mal, Ministro Gilmar Mendes.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Vossa
Excelência já está indo para um outro tipo de ontologia. Mas mantenha
coerência com suas premissas.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Nós temos
mecanismos para resolver a questão sem precisar recorrer a esse excesso.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Eu só me
oponho a essa ruptura pela ruptura, Ministro Gilmar Mendes. Vossa
Excelência sabe muito bem que comungo de quase todas as premissas de
seu voto. Mas não vejo a necessidade dessa ruptura, sobretudo hoje,
quando ela é desnecessária.
O SENHOR MINISTRO
absolutamente dispensável.

JOAQUIM

BARBOSA

–

Sim,

2
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O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Cuidarei
apenas da questão inicialmente colocada pelo ministro Joaquim Barbosa,
porque, de fato, como se vê, ela é absolutamente inconsistente. Na
verdade, assim como já demonstramos aqui, invocação sobre a
autolimitação, o self-restraint, a ideia do legislador negativo, a toda hora
vem sendo rompida pela Corte por interpretação conforme que confere
decisão aditiva. Em relação a este aspecto, penso que a questão restou
cabalmente demonstrada. Mas podemos aprofundar esse debate, tendo
em vista outras considerações.
No meu voto, mencionei inúmeros casos, praticamente de todos os
relatores, que não trazem mais a plenário decisões repetidas, por força de
necessidade, ligadas, por exemplo, à inconstitucionalidade do direito
municipal (lei municipal de IPTU e taxa de iluminação pública de um
dado município). Fôssemos rigorosos, em termos de aplicação das regras
da declaração de inconstitucionalidade, teríamos de trazer essa matéria
para o âmbito do Plenário.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Tudo isso,
Ministro, se resolve com muito maior segurança jurídica, com muito
maior clareza, pelo mecanismo da súmula vinculante.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Só estou a
dizer que, nesses casos, sem súmula vinculante, já estamos a aplicar o
artigo …
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Sim. Não
poderá lançar a primeira pedra quem não tenha aplicado, a propósito de
IPTU progressivo, a declaração de inconstitucionalidade da lei do
Município de São Paulo ao Município de Santo André ou vice-versa. São
os imperativos dessa tempestade de multiplicação de demandas repetidas
que está afogando este Tribunal.
Não é hora de chamarmos a coisa aos trilhos e declarar, solenemente,
que entendemos inconstitucional o tributo que tenha essa ou aquela

3
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característica e aplicá-la, então, a outros Municípios? Ou, se se tratar de
declaração incidente, retomarmos o tema, tomarmos três ou quatro
decisões e dizermos: “isso, agora, é súmula vinculante”? O caminho será
o mesmo da reclamação, sem deixá-la sem limites claros, porque, dentro
em pouco, qualquer obiter dictum pronunciado por um de nós, numa
decisão, se transformará em paradigma para a reclamação. E, aí,
realmente, seremos afogados por não usarmos do instrumento pensado
para nos salvar.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Ainda, há
outra observação: quanto à discussão da conveniência da opção, na
verdade, podemos fazer as nossas escolhas. Estou aqui apenas a mostrar
como se deu essa mudança e, também, não gostaria de perder de vista o
contexto em que ela se deu. Veja, inclusive, a crítica meritória, cuidadosa
do insuspeito Lúcio Bittencourt em relação à interpretação adotada.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Foi uma voz
que ficou isolada, durante décadas.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Isolada. Mas
veja isso em relação ao instituto.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Partindo,
enfim, da inteligência que o próprio Senado Federal sempre conferiu à
sua prerrogativa no sentido de se atribuir certa discrição política.
Hoje, o mecanismo da suspensão da vigência, a meu ver, deve
subsistir como competência do Senado Federal, mas sem prejuízo do
mecanismo constitucional explícito que nos permite dar efeito geral e
compulsório à jurisprudência consolidada do Tribunal, mediante súmula
vinculante.
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Veja, também
- apenas para concluir - a outra questão: no que diz respeito à própria

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6259761.

107
RCL 4335 / AC
adoção, entre nós, da judicial review, da ideia do controle de
constitucionalidade, o próprio Ruy Barbosa, posteriormente, já nos atos
inconstitucionais do Congresso e do Poder Executivo, percebia o déficit
da transposição do instituto com a falta do stare decisis que, sequer, é um
instituto da judicial review, mas, na verdade, instituto do regime do
Common Law, do sistema anglo-saxão.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – No qual, se
pensou, fez questão de não dizê-lo Jonh Marshall, no caso Marbury vs.
Madison, porque era preciso caracterizar a “judicial review” como uma
tarefa necessária e inerente à jurisdição sobre casos concretos, por uma
óbvia conveniência política. E o próprio Ruy Barbosa, embora tendo
reconhecido o déficit da eficácia vinculante das demissões do Supremo,
em outro texto disse que seria o absurdo dos absurdos que a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei fosse o objeto de
um processo.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Vossa Excelência me
permite fazer uma ponderação? A meu ver, todos os Ministros da Corte
estão concordes com os mecanismos e instrumentos de que se tem valido
a Corte, seja com apoio em normas constitucionais expressas, seja numa
construção - que eu diria, sem sentido pejorativo, pretoriana -, para
afirmar a inexeqüibilidade das normas tidas por inconstitucionais no
canal do controle concreto, e que vão, desde as ações diretas até à súmula
vinculante, passando pela prática jurisprudencial diuturna e ininterrupta
de aplicação monocrática dos precedentes. Deixa-me perplexo que o
Tribunal insista na tese – porque, no fundo, é disso que se trata - de que a
inexeqüibilidade das normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo,
no controle concentrado, ainda continuaria dependendo de um ato do
Senado, ainda que o ato do Senado seja absolutamente inútil, não se lhe
reconheça nenhum efeito de ordem prática. O Tribunal sustentaria que, se
o Senado tem competência para suspender a execução e não apenas
tornar pública a inconstitucionalidade da norma, então teríamos de
reconhecer que todas as normas declaradas inconstitucionais, no controle

5
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concentrado, continuariam sendo exeqüíveis, até que o Senado baixasse
resolução para suspender-lhe a execução!
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – A meu ver, a
incongruência fica patente, também, nos novos procedimentos. Não só
agora o da Lei n° 10.259, dos juizados especiais, como este outro previsto
na nova legislação, que tratou da repercussão geral, o artigo 543-B do
Código de Processo Civil, que sinaliza, na verdade, o fenômeno que
temos chamado de “objetivação do recurso extraordinário”.
A evolução que se fez em relação ao controle concentrado, a redução
teleológica proposta no parecer de Moreira Alves, de 1977, foi no sentido
de dizer que a eficácia geral existe para o controle abstrato; portanto, não
se aplica à fórmula do Senado.
Estou a dizer que o contexto normativo mudou radicalmente, até
mesmo agora, como já sabemos, com a possibilidade de modulação de
efeitos em sede de controle incidental. Ora, se vamos ainda depender do
pronunciamento do Senado, como fazer aqui a modulação de efeitos em
sede de controle incidental? Vimos que, em alguns casos, isso é
absolutamente inevitável; o caso da progressão de regime, em que
tínhamos uma decisão no sentido da constitucionalidade da lei e, depois,
passamos a declarar sua inconstitucionalidade. Tínhamos de dar essa
solução de compromisso entre passado, presente e futuro. Acabamos
encontrando-a, em sede de controle incidental, num habeas corpus aqui já
referido. Ora, se estamos a assumir essa construção, é porque, de fato,
outro é o papel do Senado, hoje, no contexto da Constituição de 1988.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Por isso fiz aquela
intervenção. Faço a seguinte indagação: subsiste, diante de todo este
quadro, algum conteúdo útil a esta interpretação literal – porque
interpretação literal já é interpretação, não há dúvida nenhuma - da
competência do Senado? Qual o alcance desse conteúdo útil da
competência do Senado? Ela atuará em que casos? E para que efeito?
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Se Vossa

6
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Excelência admite reclamação por desrespeito à declaração incidente, há
de admiti-la, também, contra autoridades administrativas. Não é certo? E,
aí, praticamente corta a possibilidade de que a Administração continue a
insistir até a renovação de decisões do Supremo ou – insisto – mediante o
instrumento que se criou para situações tais, que é a súmula vinculante.
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: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
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: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
: GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
: JOÃO ALVES DA SILVA
: ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA

VISTA
O Sr. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – Senhora Presidente,
tal qual o eminente Ministro Eros Grau, sou um admirador de Jean-Pierre
Vernant, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores helenistas
contemporâneos - recentemente falecido, em 09 janeiro de 2007 -,
Professor emérito do “Collège de France”. Talvez, o maior mérito deste
grande estudioso tenha sido analisar a passagem do mithos ao logos entre
os gregos antigos.
Peço vênia aos eminentes Colegas para pedir vista dos autos, porque
gostaria de examinar exatamente se essa passagem do mithos ao logos
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permite que façamos uma alteração tão radical no nomos que é a base da
polis.
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INTDO.(A/S) : RAIMUNDO PIMENTEL SOARES
INTDO.(A/S) : DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ
INTDO.(A/S) : ANTONIO FERREIRA DA SILVA
INTDO.(A/S) : GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
INTDO.(A/S) : JOÃO ALVES DA SILVA
INTDO.(A/S) : ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgando
procedente a reclamação, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Eros Grau.
Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 1º.02.2007.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, que julgava
procedente a reclamação, acompanhando o Relator; do voto do Senhor Ministro
Sepúlveda Pertence, julgando-a improcedente, mas concedendo habeas corpus de
ofício para que o juiz examine os demais requisitos para deferimento da
progressão, e do voto do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, que não conhecia da
reclamação, mas igualmente concedia o habeas corpus, pediu vista dos autos o
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presidência da
Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 19.04.2007.
Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar
Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Ricardo Lewandowski.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.
Luiz Tomimatsu
Secretário
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
VOTO
(VISTA)
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Trata-se de
reclamação ajuizada pela Defensoria Pública da União contra decisão do
Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco,
Estado do Acre, que indeferiu pedido de progressão de regime a favor de
condenados a penas de reclusão, em regime integralmente, fechado, pela
prática de crimes hediondos.
Na espécie, alegou-se ofensa à autoridade da decisão da Corte no
HC 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, o qual proibia a
progressão de regime a condenados pela prática desses delitos.
Em 21 de agosto de 2006, o Relator Min. Gilmar Mendes concedeu
medida liminar, de ofício, para que afastar a vedação legal à progressão
de regime até o julgamento final desta reclamação.
Na Sessão Plenária de 1º/2/2007, após voto do Relator Min. Gilmar
Mendes, julgando procedente a reclamação, pediu vista o Ministro Eros
Grau.
Na continuação do julgamento, em 19/4/2007, o Min. Eros Grau
apresentou voto vista acompanhando o Relator. À ocasião, o Min.
Sepúlveda Pertence manifestou-se pela improcedência do pedido,
concedendo, todavia, o habeas corpus de ofício. O Ministro Joaquim
Barbosa, por sua vez, não conheceu da reclamação, deferindo, porém, a
ordem ex officio. Pedi vista dos autos, na sequência, para melhor exame da
matéria.
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Passo a votar.
A tese que se discute na presente reclamação, no fundo, diz respeito
à função desempenhada por esta Corte e pelo Senado Federal no controle
difuso de constitucionalidade das leis.
Trata-se de saber se a decisão proferida no HC 82.959, quanto ao art.
2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, em sua redação primitiva, é dotada de eficácia
erga omnes, independente ou não do cumprimento do disposto no art. 52,
X, da Constituição da República, que confere ao Senado a competência
privativa para “suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.
Lembro, inicialmente, que o exame da compatibilidade entre as leis
ordinárias e as normas constitucionais pelo Judiciário, o denominado
judicial review, tem origem na célebre decisão do Chief Justice John
Marshall da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Marbury v.
Madison, julgado em 1803, com base nas lições de Hamilton, 1 em
precedentes jurisprudenciais,2 e nos propósitos dos constituintes da
Filadélfia, que consagraram a supremacy clause no inc. VI, al. 2ª, da
Constituição americana de 17 de setembro de 1787.
Como bem observou Paulo Bonavides, o judicial review foi uma
contribuição dos Estados Unidos da América para o mundo, tão
importante quanto a do federalismo e do sistema presidencial de
1

HAMILTON, Alexander; JAY, John; e MADISON, James. O Federalista: um
comentário à Constituição americana. Trad. Reggy Zacconi de Moraes. Rio de Janeiro:
Editora Nacional de Direito, 1959.

2

“Eis, pois, em sucinta nomenclatura, as decisões da Suprema Corte americana anulando atos do

congresso federal: 1 – Questão Hayburn. Ag. 1792. Contra a Lei de 23 de março de 1792, que conferia
autoridade aos tribunais em matéria de pensões; 2 – United States v. Yale Todd. Fev. 1794. Sentença
contra a lei de 23 de março 1792, já aludida, que conferia à justiça poderes não judiciais;”

. BARBOSA,

Ruy. Cartas de Inglaterra: o Congresso e a Justiça no Regimen Federal. 2. ed. São Paulo: Livraria
Acadêmica Saraiva & C., 1929, p. 418.

2
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governo.3
Naquele país, como se sabe, as decisões proferidas pela Suprema
Corte no controle de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes, por
força do mecanismo conhecido como stare decisis, expressão que deriva da
locução completa “stare decisis e non quieta movere”, a qual, em essência,
significa que os precedentes judiciais devem ser obrigatoriamente
observados. Esse sistema expandiu-se primeiramente para as ex-colônias
inglesas, como a Austrália, Canadá e Índia, sendo depois adotado em
outros países, a exemplo da Argentina, Japão e Suécia.
Durante o século XX, o sistema norte-americano cedeu espaço para
um novo modelo de jurisdição constitucional, originário da Áustria, que
se concentra em um único Tribunal, ou melhor, numa Corte
Constitucional (Verfassungsgerichtshof). Tal sistema foi idealizado por
Kelsen que, a pedido do governo austríaco, colaborou na elaboração da
Constituição de 1º de outubro de 1920, conhecida como Oktoberverfassung,
que abrigou tal modelo.
Esse sistema de controle concentrado foi adotado especialmente na
Europa continental, ou seja, na Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália,
Iugoslávia, Portugal, Tchecoslováquia, bem como na Turquia, entre
outros países.
Consoante CAPPELLETTI,4 as razões que levaram os referidos
países a adotar o sistema concentrado de jurisdição constitucional têm a
ver com a origem romanística de seu Direito, ou seja, com a civil law, que
não contempla o stare decisis, característico da common law.
Essa particularidade faz com que se mostre recorrente, no sistema da
3

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 306.

4

CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito
comparado. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Fabris, 1984.

3
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civil law, o problema representado pelo conflito entre normas julgadas
constitucionais por alguns juízes, e inconstitucionais por outros. Tal
dissonância praticamente não existe no sistema da common law em razão
da “força dos precedentes”, que decorre do stare decisis, no qual, como
visto, as decisões da Suprema Corte vinculam todos os órgãos do Poder
Judiciário.
No Brasil, o controle de constitucionalidade originou-se com a
promulgação da primeira Carta republicana, em 1891, 5 que adotou o
modelo de controle difuso norte-americano, sem, contudo, incorporar a
sistemática do stare decisis, tendo em vista a tradição romanística de nosso
Direito.
Tal adaptação criou um problema para a jurisdição constitucional,
uma vez que as decisões do Supremo Tribunal Federal, no controle difuso
de constitucionalidade, operavam efeitos apenas entre as partes,
ensejando a possibilidade de prosperarem soluções distintas para casos
semelhantes.
Visando a atenuar o problema, o constituinte de 1934 resolveu
atribuir competência ao Senado Federal para suspender a execução, no
todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento
declarados inconstitucionais pelo Judiciário (arts. 91, IV, e 96). Tal fórmula
foi mantida pelas Constituições de 1946 (art. 64), de 1967/69 (art. 42, VII) e
a de 1988 (art. 52, X).
Explicando esse múnus constitucional, atribuído à Câmara Alta, o
Relator desta Reclamação, Min. Gilmar Mendes, com base em
precedentes da Casa,6 assentou, em seu voto, que
“(...)
5

o

Senado

Federal

não

revoga

o

ato

declarado

LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reflexões em torno do Princípio Republicano.
Revista Justiça & Cidadania, São Paulo, n. 74, set. 2006, p. 6-11.

6

Voto do Min. Prado Kelly, proferido no MS 16.512, RTJ 38, n. 1, p. 16.

4
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inconstitucional, até porque lhe falece competência para tanto. Cuidase de ato político que empresta eficácia erga omnes à decisão do
Supremo Tribunal proferida em caso concreto. Não se obriga o Senado
Federal a expedir o ato de suspensão, não configurando eventual
omissão qualquer infringência a princípio de ordem constitucional.
Não pode a Alta Casa do Congresso, todavia, restringir ou ampliar a
extensão do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal.”

Como se sabe, com o advento da Emenda Constitucional 16, de 26 de
novembro de 1965, inaugurou-se no Brasil o controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos federais e estaduais – à moda
kelseniana -, com a criação da representação genérica de
inconstitucionalidade por iniciativa exclusiva do Procurador-Geral da
República.
Interessantemente, apenas em 1977 esta Suprema Corte firmou
entendimento no sentido da dispensabilidade da intervenção do Senado
Federal nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade de lei
proferida em sede de controle abstrato, tendo em conta a ocorrência, nas
palavras do Min. Moreira Alves, de “redução teleológica” quanto ao inc. VII
do art. 42 da Constituição de 1967/69.
Em parecer administrativo elaborado sobre o tema, o referido
Ministro assinalou o seguinte:
“Sou dos que entendem que a comunicação do Senado só se faz
em se tratando de declaração de inconstitucionalidade incidente e, não,
quando decorrente de ação direta, caso em que, se relativa a
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 com relação a todos”. 7
7

Cf. Parecer do Min. Moreira Alves no Processo Administrativo 4.477-72, DJ de
16/5/1977, p. 3.123-3.124.

5
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Estudando o assunto em sede acadêmica, Gilmar Mendes e Ives
Gandra Martins ressaltam que o sistema de controle concentrado de
constitucionalidade foi alargado e aperfeiçoado pela Carta de 1988,
assentando que ela:
“(...) reduziu o significado do controle de constitucionalidade
incidental ou difuso, ao ampliar, de forma marcante, a legitimação
para propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art.
103), permitindo que, praticamente, todas as controvérsias
constitucionais relevantes sejam submetidas ao Supremo Tribunal
Federal mediante processo de controle abstrato de normas”.8

Entre as principais inovações trazidas pela Constituição de 1988,
destacam-se a extensão do rol de legitimados para a propositura da ação
direta de inconstitucionalidade (art. 103), a exigência de citação do
Advogado-Geral da União (art. 103, § 3º), a instituição da ação de
inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º) e o julgamento, pelo
STF, do mandado de injunção (art. 102, I, q), além da possibilidade de os
Estados-membros instituírem a ação direta de inconstitucionalidade para
o controle da higidez das leis e atos normativos municipais e estaduais
em face das Constituições locais (art. 125, § 2º).
Analisando a evolução histórica do instituto, o Ministro Relator
construiu as seguintes premissas: [i] não é mais possível atualmente
cogitar da divisão clássica de poderes, retratada na Constituição de 1934,
que ensejou a criação do instituto da suspensão pelo Senado da eficácia
de dispositivo normativo declarado inconstitucional pelo STF; [ii] a
Constituição vigente, ao ampliar o rol de legitimados, no controle
concentrado, acabou por reduzir o significado do controle difuso; e [iii] o
Supremo Tribunal Federal, não obstante essa competência da Câmara
Alta, vem conferindo caráter geral a diversas decisões prolatadas no
8

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de
constitucionalidade: Comentários à Lei nº 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 62.
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âmbito do controle difuso.
A partir dessas premissas, formulou a seguinte questão:
“Se o Supremo Tribunal pode, em ação direta de
inconstitucionalidade, suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei,
até mesmo de uma Emenda Constitucional, por que haveria a
declaração de inconstitucionalidade, proferida no controle incidental,
valer tão somente para as partes?”

O Relator, então, salvo melhor juízo, concluiu que o instituto da
suspensão de normas inconstitucionais, pelo Senado, “assenta-se hoje em
razão de índole exclusivamente histórica”, o que permitiria cogitar-se de uma
mutação constitucional no tocante ao art. 52, X, da Constituição de 1988.
Após bem refletir sobre tal proposição, ouso divergir de Sua
Excelência quanto à ocorrência da aludida mutação constitucional, por
não entender tratar-se o instituto de mera reminiscência histórica.
É que, primeiro, constato que a Câmara Alta, não tem descuidado do
cumprimento dessa relevante competência que os constituintes
brasileiros lhe tem atribuído, de forma reiterada, desde o advento da
Carta de 1934.
Nesse sentido, assinalo que, entre 7 de fevereiro de 2007 e 16 de
junho de 2010, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal
pautou, para deliberação dos Senadores, nada menos que 53 ofícios
encaminhados por esta Corte, solicitando a promulgação de projeto de
resolução para suspender a execução de dispositivos declarados
inconstitucionais em sede de controle difuso.
Constatando o mesmo fato, o Min. Joaquim Barbosa, assinalou em
seu voto que:

7
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“(...) mesmo que se aceitasse a tese da mutação, entendo que
seriam necessários dois fatores adicionais: o decurso de um espaço de
tempo maior, para a constatação dessa mutação, e a consequente e
definitiva ‘désuetude’ do dispositivo. Ora, em relação a este último
fator, impede, a meu juízo, esse reconhecimento um dado empírico
altamente revelador: pesquisa rápida na base de dados do Senado
Federal indica que desde 1998 aquela Alta Casa do Congresso
suspendeu a execução de dispositivos de quase 100 normas
declaradas inconstitucionais (sendo sete em 2006, Resoluções do
SF de nº 10,11,12,13,14,15 e 16; e uma já, neste ano, em 2007,
resolução nº 2)” (grifos no original).

Já segundo o voto do Min. Eros Grau, que comunga com o
entendimento do Ministro Relator, a menção à competência do Senado
Federal para
“suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”,
haveria de ser entendida como “dar publicidade à suspensão
da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de lei
declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva
do Supremo” (grifos meus).

Tal interpretação, contudo, a meu ver, levaria a um significativo
aviltamento da tradicional competência daquela Casa Legislativa no
tocante ao controle de constitucionalidade, reduzindo o seu papel a mero
órgão de divulgação das decisões do Supremo Tribunal Federal nesse
campo. Com efeito, a prevalecer tal entendimento, a Câmara Alta sofreria
verdadeira capitis diminutio no tocante a uma competência que os
constituintes de 1988 lhe outorgaram de forma expressa.
A exegese proposta, segundo entendo, vulneraria o próprio sistema
de separação de poderes, concebido em meados do século XVIII na
França pré-revolucionária pelo Barão de la Brède e Montesquieu,
exatamente para impedir que todas as funções governamentais – ou a
8
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maioria delas - se concentrem em determinado órgão estatal, colocando
em xeque a liberdade política dos cidadãos. O referido teórico, para tanto,
concebeu a famosa fórmula segundo a qual “le pouvoir arrete le pouvoir”,
de modo a evitar que alguém ou alguma assembleia de pessoas possa
enfeixar todo o poder em suas mãos, ensejando, assim, o surgimento de
um regime autocrático.
Não se desconhece que alguns críticos asseveram que a teoria da
separação de poderes jamais foi aplicada tal como originalmente
concebida, consubstanciando mera prescrição de natureza formal. 9 Em
que pesem, contudo, as imperfeições do sistema, que os norte-americanos
denominam de checks and balances, após terem-no inserido pioneiramente
em sua Constituição de 1787,10 entendo que elas não têm o condão de
legitimar a ablação de uma competência constitucional expressamente
atribuída a determinado Poder.
Suprimir competências de um Poder de Estado, por via de exegese
constitucional, a meu sentir, colocaria em risco a própria lógica do
sistema de freios e contrapesos, como ressalta Jellinek. 11
Não se ignora que a Constituição de 1988 redesenhou a relação entre
os poderes, fortalecendo o papel do Supremo Tribunal Federal, ao dotar,
por exemplo, as suas decisões de efeito vinculante e eficácia erga omnes
nas ações diretas de constitucionalidade e nas ações declaratórias de
9

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 20 ed. São Paulo:
Saraiva, 1998, p. 220. Assim afirma o autor: “A primeira crítica feita ao sistema de separação de
poderes é no sentido de que ele é meramente formalista, jamais tendo sido praticado. A análise do
comportamento dos órgãos de estedo, mesmo onde a Constituição consagra enfaticamente a separação
dos poderes, demonstra que sempre houve um intensa interpenetração. Ou o órgão de um dos poderes
pratica atos que, a rigor, seriam de outro, ou se verifica a influência de fetores extralegais, fazendo com
que algum dos poderes predomine sobre os demais, guardando-se apenas a aparência da separação”.

10

MACDONAL, Forrest. Novus Ordo Seclorum: The intellectual origins of the Constitution.
Lawrence: University Press of Kansas, 1985, p. 84 e segs.

11

JELLINEK, Georg. Teoria General del Estado. Buenos Aires: ed. IB de F, 2005. p. 747.
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constitucionalidade (art. 102, § 2º). O fortalecimento do STF, no entanto,
não se deu em detrimento das competências dos demais poderes, em
especial daquela conferida ao Senado Federal no art. 52, inc. X, da Carta
em vigor.
Não há, penso eu, com o devido respeito pelas opiniões divergentes,
como cogitar-se de mutação constitucional na espécie, diante dos limites
formais e materiais que a própria Lei Maior estabelece quanto ao tema, a
começar pelo que se contém no art. 60, § 4º, III, o qual erige a separação
dos poderes à dignidade de “cláusula pétrea”, que sequer pode ser
alterada por meio de emenda constitucional.
A nova interpretação que se pretende dar ao dispositivo em
comento, a meu ver, difere - e muito - da mutação reconhecida quanto ao
art. 97 da Constituição. Nesse caso, a transformação operou-se a partir de
uma práxis processual adotada pela Suprema Corte, que, sem
desrespeitar qualquer princípio ou norma fundamental de nosso
ordenamento jurídico, acabou por dispensar a rígida observância do que
nele se contém quando se trata da apreciação de casos cujas teses já
tenham sido julgadas pelo Plenário.
Mas o que se propõe aqui é algo inteiramente diferente. Almeja-se,
na verdade, deslocar uma competência atribuída pelos constituintes a
determinado Poder para outro. Não me parece, contudo, seja possível
materializar-se tal desiderato, mesmo porque os próprios teóricos da
mutação constitucional reconhecem que esse fenômeno possui limites.
Nesse sentido, Uadi Lammego Bulos observa que
“A interpretação constitucional, em todas as suas formas de
expressão, constitui um meio importante e eficiente para adaptar os
dispositivos supremos do Estado às necessidades emergentes do
cotidiano.
Todavia, se o ato interpretativo desvirtuar a letra das normas

10
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que embasam a Constituição, quebrando a juridicidade dos princípios
informadores da ordem constituída, estaremos diante de mutações
inconstitucionais”.

Esse é também o entendimento de Anna Cândida da Cunha Ferraz,
especialista no tema, para a qual a exegese ensejadora da mutação
constitucional apresenta limites, sendo vedada caso contrarie o sentido da
norma constitucional. 12
Não se está a afastar, por evidente, a via da interpretação enquanto
forma corriqueira e até mesmo salutar de modificação do alcance de uma
norma constitucional, a fim de amoldá-la à evolução social. O que se está
a repudiar é a alteração de seu conteúdo essencial pela via da exegese.
Em outras palavras, a hermenêutica constitucional desborda dos lindes
nos quais lhe é lícito atuar quando afronta o próprio âmago da norma,
como parece ser a hipótese sob exame.
O festejado Konrad Hesse, em primorosa obra sobre o tema, também
faz alusão aos limites da interpretação constitucional, ao consignar que
“(...) uma mudança das relações fáticas pode – ou deve –
provocar mudanças na interpretação da Constituição. Ao mesmo
tempo, o sentido da proposição jurídica estabelece o limite da
interpretação e, por conseguinte, o limite de qualquer mutação
normativa. A finalidade (Telos) de uma proposição constitucional e
sua nítida vontade normativa não devem ser sacrificadas em virtude
de uma mudança da situação. Se o sentido de uma proposição
normativa não pode mais ser realizado, a revisão
constitucional afigura-se inevitável. Do contrário, ter-se-ia a
supressão da tensão entre norma e realidade com a supressão do
próprio direito” 13 (grifos nossos).
12

FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança na Constituição. São
Paulo: Ed. Max Limonad, 1986, p. 9-10.

13

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 22-23.

11
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5442448.

Supremo Tribunal Federal
124
RCL 4335 / AC

Para o autor alemão, duas são, portanto, as formas de mutação
constitucional: a primeira consiste na revisão do texto magno, quando a
“reforma constitucional expressa a ideia de que, efetiva ou aparentemente,
atribui-se maior valor às exigências de índole fática do que à ordem normativa
vigente”; a segunda corresponde à interpretação que encontra limites na
teleologia da norma.14 Em outras palavras, na impossibilidade de
conciliação das exigências de ordem fática com o sentido íntimo da
norma, devem os impasses ser resolvidos por meio de emendas à
Constituição, por absoluta inadequação das técnicas puramente
hermenêuticas.
É evidente que a aplicação da Constituição à realidade fática
pressupõe o processo de interpretação, até para que suas normas possam
acompanhar a natural e permanente evolução dos cânones sociais. Mas
existem parâmetros rígidos para tal. O primeiro deles, é, inegavelmente, o
próprio sentido literal do texto. Segundo Heidegger, a palavra é essencial
para conferir-se o ser às coisas. “Nenhuma coisa é onde a palavra, isto é, o
nome, faltar”, diz ele. E a interpretação, por óbvio, há de encontrar limites
também - e quiçá em primeiro lugar - na literalidade da norma, ou seja,
em sua estrutura semântica. 15
Não me filio, por óbvio, à corrente dos legalistas extremados, que a
partir da leitura francesa de Hans Kelsen - divulgador por excelência do
positivismo jurídico - acabou por transformar o Estado de Direito em
“Estado Legal”, substituindo a supremacia da Constituição pela primazia
14

HESSE, Konrad. Op. Cit., p. 22.

15

PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os limites à interpretação das normas tributárias. São
Paulo: Ed. Quartier Latin, 2007, p. 52. Assim afirma a autora: “A partir da mudança de
paradigma na filosofia, que passou a enxergar o mundo como manifestação da linguagem, verifica-se a
tendência propagada por alguns juristas, no sentido de aplicar as teorias da filosofia da linguagem ao
direito. Esses autores defendem a necessidade de se interpretar o direito como fenômeno linguístico,
abandonando-se a máxima da 'busca da vontade do legislador' e salientando que o sentido das normas
jurídicas deve ser construído mediante a interpretação”.
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da lei. A doutrina e a jurisprudência, em um tal contexto, desempenham o
papel de meros coadjuvantes relativamente aos preceitos legais.
Claro está que essa ótica, levada às últimas consequências, reduz o
papel do Estado-julgador à simples “bouche de la loi”, traduzida na
máxima da Escola da Exegese francesa, do século XIX, “in claris cessat
interpretatio”, com a qual se buscava entronizar a norma legal em um
sacrário inacessível.
Ocorre que, inconformada, “a sociedade reclamou uma renovação do
Estado de Direito, exigindo que a lei seja necessariamente expressão da justiça”,16
levando ao fortalecimento do Judiciário, órgão governamental incumbido
da magna tarefa de temperar, com a ótica de Themis, as normas
eventualmente distanciadas do ideal de equidade.
Observo, ademais, que não se está, no caso, a falar de uma norma de
natureza principiológica, à qual falece o atributo da auto aplicabilidade.
Ao revés, a estrutura semântica do inc. X do art. 52 sugere tratar-se de um
dispositivo constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que
não comporta grandes manobras exegéticas por parte de seus intérpretes.
Com efeito, se o dispositivo em questão assinala, com todas as letras,
que compete ao Senado Federal a suspensão de norma declarada
inconstitucional por esta Corte, assim o é, literalmente. Ainda que se
possa, no mérito, discordar do que nele se contém, o preceito em tela
constitui o Direito posto, e que não admite, dada a taxatividade com que
está vazado, maiores questionamentos.
O renomado mestre José Afonso da Silva, emitindo juízo de valor
sobre referido preceito constitucional, assim se manifesta:
“Seria mais prático e expedito que se desse à decisão definitiva
do STF o efeito erga omnes a contar de sua publicação, também nos
16

DA SILVA, Enio Moraes, Op. Cit., p. 222.
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casos de recurso extraordinário (art. 102, III), que é o ponto final do
controle de constitucionalidade incidenter tantum. Assim, porém,
não quis o constituinte, de sorte que a interferência do Senado é
de rigor.
(...)
A suspensão é ato político; por isso cabe ao Senado o juízo de
conveniência e a oportunidade para fazê-lo” 17 (grifos nossos).

Reconheço que, na prática cotidiana dos tribunais, as questões
decididas pelo STF, no controle difuso de constitucionalidade, têm
considerável impacto tanto nas decisões da própria Corte como naquelas
proferidas nas demais instâncias jurisdicionais. Não extraio, porém, desse
fato, a força necessária para atribuir novos contornos ao art. 52, X, da
Constituição Federal.
Isso porque se está diante de dois fenômenos jurídicos que, embora
acarretem resultados semelhantes, não podem ser confundidos entre si. O
primeiro corresponde às decisões que produzem o denominado efeito
erga omnes, que as tornam oponíveis a todos; o outro se refere às decisões
que, pela autoridade do órgão jurisdicional que as prolatou, constituem
fonte de Direito, como, de resto, ocorre com a jurisprudência em geral.
Esclareço melhor. Se, por um lado, o Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal confere a seus Ministros a competência para julgar
monocraticamente determinado recurso extraordinário quando a decisão
está em consonância com a jurisprudência predominante, não estão eles,
de outro, obrigados a se curvar ao entendimento predominante na Casa,
salvo em se tratando de posição estabelecida em controle concentrado de
constitucionalidade ou por meio de súmula vinculante. No primeiro caso,
tem-se a manifestação da força dos precedentes da Casa, como fonte de
Direito; no segundo, um exemplo da força cogente do efeito erga omnes.

17

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 415-416.
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Prossigo, ainda, trazendo à baila uma exceção à regra que, como de
praxe, contribui para confirmá-la. Com o advento da EC 45/2004, a
nenhum Ministro é dado contrariar posição firmada pelo Supremo
Tribunal Federal quanto à existência ou não de repercussão geral de
matéria veiculada em determinado recurso extraordinário quando assim
decidido pelo Plenário da Casa. Com isso, passou-se a conferir efeito erga
omnes a decisões originadas em sede de controle difuso de
constitucionalidade. Acontece que, nesses casos, o referido efeito conta
com o beneplácito parlamentar, porquanto deriva de emenda
constitucional, regulamentada por lei ordinária.
Sem embargo dos muitos julgados zelosamente colacionados pelo
eminente Ministro Relator, os quais ilustram a coerência buscada pelos
integrantes da Corte na compatibilização de seus pronunciamentos com a
jurisprudência dominante, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, penso que tal cuidado não autoriza a conclusão de que as
decisões tomadas no controle difuso de constitucionalidade acabem
produzindo efeito erga omnes, independentemente do cumprimento do
que se contém no art. 52, X, da Carta de 1988.
Permito-me lembrar que propus exatamente em nome da segurança
jurídica, em questão de ordem, ao egrégio Plenário, que conferisse efeito
ex nunc às decisões proferidas nos REs 370.682/PR e 353.657/PR, que
diziam respeito ao creditamento do IPI na utilização de insumos
tributados à alíquota zero.
Ressalto que, naquela ocasião, não defendi a tese de que um
precedente do Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, tivesse força
vinculante. Apenas sugeri a adoção da técnica de modulação dos efeitos
daquelas decisões, as quais representaram abrupta alteração do
entendimento da Corte acerca da matéria. Lembro, por oportuno, que o
Tribunal, em peso, rechaçou a tese por mim ventilada.
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De qualquer sorte, entendo que a questão aqui é outra, pois o que se
pretende, como visto, é conferir efeito erga omnes às decisões tomadas
pela Corte no controle difuso de constitucionalidade, independentemente
do pronunciamento do Senado Federal.
Ora, conforme sublinhou o Min. Sepúlveda Pertence, ao proferir seu
voto, se se deseja emprestar maior alcance às decisões do Supremo nessa
sede, basta lançar mão das súmulas vinculantes. Eis o trecho que
interessa de sua manifestação:
“A Emenda constitucional 45 dotou o Supremo Tribunal de um
poder que, praticamente, sem reduzir o Senado a um órgão de mera
publicidade de nossas decisões, dispensa essa intervenção. Refiro-me, é
claro, ao instituto da súmula vinculante, que a Emenda
Constitucional 45 de 2005, veio a adotar depois de mais de uma
década de tormentosa discussão”.

A corroborar essa afirmação, lembro que em 23/12/2009 foi publicada
a Súmula Vinculante 26 desta Corte, que incluiu em sua redação o tema
discutido no julgado paradigma desta reclamação, cujo teor transcrevo:
“PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO
CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU
EQUIPARADO, O JUÍZO DA EXECUÇÃO OBSERVARÁ A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI N. 8.072,
DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO DE AVALIAR SE O
CONDENADO PREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO, PODENDO
DETERMINAR,
PARA
TAL
FIM,
DE
MODO
FUNDAMENTADO,
A
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO” (grifos meus).

Como se vê, sem necessidade de se proceder à nova interpretação do
disposto no inciso X do art. 52 da Carta Maior, atingiu-se idêntica
finalidade, qual seja, a de se conferir eficácia contra todos e efeito
16
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vinculante a um entendimento sufragado por este Tribunal no julgamento
de um processo de índole subjetiva.
De fato, é grande o poder conferido a esta Corte pelos constituintes
derivados, pois, como registrei em palestra que proferi na Associação dos
Advogados de São Paulo, em evento organizado pelo Instituto Victor
Nunes Leal, que ao Supremo, não só é dado, agora, conferir efeito
vinculante às suas decisões, tomadas reiteradamente em sede de controle
difuso de constitucionalidade, por meio de súmulas, como
“(...) poderá modular os seus efeitos temporais ou restringir o
seu âmbito material de incidência, delimitando o alcance subjetivo do
enunciado, de maneira a torná-lo de observância obrigatória apenas a
determinados órgãos ou entes da administração pública federal,
estadual, distrital ou municipal, casuisticamente, tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público,
assim como o faz nas ADIs (art. 4º da Lei)”. 18

Desse modo, também entendo que é possível e conveniente utilizar o
referido instituto para ampliar o alcance das decisões da Corte no
controle difuso de constitucionalidade, sem que se vulnere a competência
do Senado Federal para manifestar-se sobre o tema, no exercício de uma
competência que, como bem acentuou o ilustre Relator, tem um caráter
eminentemente político.
Isso posto, pelo meu voto, não conheço da presente reclamação,
concedendo o habeas de ofício, com as considerações supra.

18

Palestra sobre a Reforma do Judiciário e as súmulas vinculantes, no ciclo de debates
Diálogos sobre a jurisprudência constitucional brasileira, promovido pelo Instituto Victor
Nunes Leal e a Associação dos Advogados de São Paulo, em 4/12/2009.
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
EXPLIC AÇÃO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Senhor
Presidente, gostaria de fazer algumas observações. Em primeiro lugar,
tenho a impressão de que, diante da demora no julgamento deste caso
que começou em 2007, acabamos por editar uma súmula vinculante a
propósito da matéria, de modo que o tema está cabalmente prejudicado.
Editou-se uma súmula exatamente sobre essa matéria, como
lembrou o eminente ministro Lewandowski, de modo que estamos, a
rigor, a discutir um tema que já está superado, porque a Súmula
Vinculante 26 diz o seguinte:
"Súmula Vinculante 26 - "PARA EFEITO

DE PROGRESSÃO DE

REGIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU
EQUIPARADO,

O

JUÍZO

DA

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
JULHO DE

1990,

EXECUÇÃO

2º

DA

LEI

Nº

OBSERVARÁ

8.072,

DE

25

A
DE

SEM PREJUÍZO DE AVALIAR SE O CONDENADO

PREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO
BENEFÍCIO, PODENDO DETERMINAR, PARA TAL FIM, DE MODO
FUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO."

Quando se discutiu lá o tema, em 2007, o debate era este de que
poderia haver, também, uma súmula vinculante. Vossa Excelência mesmo
observou isso, e também o ministro Sepúlveda Pertence que caminhava,
então, para a concessão de habeas corpus de ofício. Mas aqui, a rigor, veio
posteriormente a ser editada a súmula vinculante, de modo que me
parece que, no caso, hoje, o tema está superado. E não teríamos nenhuma
outra alternativa - e nenhum juiz teria outra alternativa - a não ser aplicar
o entendimento do Tribunal e, se não o aplicasse, viria a reclamação para
o Plenário do Supremo por força, inclusive, da disposição constitucional.
Eu gostaria, de qualquer forma, de fazer ainda algumas
considerações a propósito desse tema. É notório que, quando se transpôs

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6834889.

Supremo Tribunal Federal
131
RCL 4335 / AC
para os trópicos o modelo da judicial review, houve um olvido na
disciplina de algo que dotasse o sistema de eficácia erga omnes, algum tipo
de omissão se realizou. Por quê? Porque, no modelo americano, era
desnecessário se cogitasse, uma vez que estamos no modelo do Common
Law e o stare decisis, se se tratasse ou não de controle de
constitucionalidade, impunha a expansão do efeito erga omnes ou do
efeito vinculante de que se cuidasse. Por isso que, na passagem para o
modelo de 34, opta-se por esse sistema de papel do Senado que, sobre 34,
tinha missão institucional diferenciada, trabalhava como órgão de
coordenação dos poderes, era missão, toda ela, muito singular,
institucionalmente diferenciada. Mas o próprio papel do Senado foi
muito discutido, tanto é que, talvez, um dos maiores autores que tenha
tratado de controle de inconstitucionalidade, Lúcio Bittencourt, foi muito
crítico da interpretação que se adotou a propósito do papel do Senado,
porque essa fórmula não é uma fórmula escoteira nos sistemas existentes
no mundo. Vejam, por exemplo, que no modelo austríaco de 1920, aqui
referido, cabe ao Bundeskanzler - primeiro-ministro - receber a
comunicação de que a lei foi declarada inconstitucional, nesse modelo
kelseniano, e diligenciar a publicação no Diário Oficial.
A mesma coisa ocorre no modelo alemão, em que o ministro da
Justiça Federal - isso está na Lei Orgânica da Corte Constitucional - recebe
um pedido e o encaminha para a publicação para dotar a decisão da
chamada Gesetzeskraft ou de força de lei, mas ele não dispõe da
possibilidade de, discricionariamente, publicar ou não.
Então, o que sustentei aqui é que, diante da mudança ocorrida nesse
contexto da Constituição de 88 que expandiu significativamente o
controle de constitucionalidade na feição abstrata, e faz com que nós
possamos dar eficácia erga omnes, até a decisões liminares monocráticas,
em sede de ADI, que acabam por ter eficácia erga omnes, fazia todo
sentido uma releitura do artigo 52, X, nesse contexto. Apenas isso.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro,
Vossa
Excelência
me
permite
um
pequeníssimo
aparte?
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Interessantemente, essa questão voltou a debate no Congresso Nacional, a
partir de uma emenda, a PEC 130/1992 que foi apresentada pelo
Deputado Roberto Campos. Essa PEC previa, no seu artigo 1º, a
supressão do inciso X do artigo 52. No entanto, essa PEC, ao ser
incorporada posteriormente à PEC 48/1991 e transformada a Emenda
Constitucional 3/1993, eliminou-se essa proposta, ou seja, o Congresso
Nacional insiste em manter essa prerrogativa constitucional.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Eu até
posso lhe contar a história dessa PEC, porque sou o autor intelectual da
proposta que o deputado Roberto Campos apresentou ao Congresso.
A rigor, a proposta que foi votada e que foi incorporada à Emenda 3
foi uma parte da proposta do deputado Roberto, num contexto
totalmente diferente que foi a minirreforma fiscal. Não se discutiu, a
rigor, essa temática, mas há antecedentes aí a essa questão.
Já nos anos 60, foi apresentada, por uma comissão que, salvo
engano, foi coordenada por Daria de Almeida Magalhães, a reforma do
Judiciário que trouxe a ação direta. Ali se propunha o quê? Propunha-se a
criação da ação direta, a criação de um incidente de inconstitucionalidade
e a supressão da fórmula do Senado. Essa emenda, na verdade, esse
projeto que foi discutido por essa comissão só foi votado em 1965. É a
Emenda 16/1965.
O que o Congresso aprovou? Aprovou a ação direta de
inconstitucionalidade, a representação de inconstitucionalidade, de
iniciativa do Procurador-Geral, mas não aprovou a supressão da fórmula
do Senado, o que levou o Supremo, depois, nos anos 70, mais
precisamente em 1977, a fazer aquela famosa redução teleológica do
artigo 52, X, porque o Tribunal se perguntava se fazia sentido - vejam,
essa era a discussão - declarar a inconstitucionalidade de uma lei em
controle abstrato e ter de esperar a decisão do Senado. Portanto, é uma
questão relevantíssima.
Daí, o ministro Alckmin, em 1970, propôs inicialmente já essa
revisão que veio a se consolidar num procedimento administrativo da

3
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relatoria do ministro Moreira Alves, em 1977, colocando o quê? Que não
se poderia aplicar ao controle abstrato de normas essa fórmula do
Senado, fazendo, portanto uma redução teleológica. E, desde então, se
aplicou, no processo constituinte, de novo houve esse debate e se tentou
submeter a decisão também da ADI ao modelo do Senado. E aí se disse
que não podia porque não levava a sentido algum.
Na verdade, o Tribunal, se tivesse, no controle abstrato, de esperar a
decisão do Senado para atribuir eficácia, virava realmente um clube
lítero-poético-recreativo. E isso não faz nenhum sentido. Então, é essa a
questão que se coloca.
Mas tem mais: hoje o Tribunal, em sede de controle difuso, procede à
modulação de efeitos neste mesmo caso.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu acabei
de dizer isso. Os institutos convivem perfeitamente sem que nós
tenhamos que fazer um ablação dessa competência do Senado Federal
que vem desde 1934. Até porque a nossa decisão é jurídica e a decisão do
Congresso, no caso da Câmara Alta, é política. Convivem perfeitamente.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Veja,
veja. Não. Não. Não convivem perfeitamente. Não convivem sequer
logicamente. Vamos lá...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - É a
opinião de Vossa Excelência. Eu acho que são os sistemas que se
complementam.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Vou me
explicar, vou me explicar. Vossa Excelência já teve todo tempo para
explicar.
Vamos lá. Neste caso específico, o Tribunal se viu às voltas... Este é
um caso belíssimo em toda sua extensão, inclusive, da relatoria do
ministro Marco Aurélio, porque é um daqueles casos raros, Presidente,
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em que paciente e impetrante são um preso, esse Oseas de Campos. É ele
quem traz esse pedido de revisão, ele mesmo, peticionando com aquelas
petições que se fazem na cadeia. Ele traz este caso para o Tribunal, para
que o Tribunal revisse sua jurisprudência já amplamente discutida e
amplamente contestada a propósito da constitucionalidade do § 1º do
artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos.
Bom, declaramos a inconstitucionalidade por seis a cinco. E, aí, se
colocou, então, a seguinte pergunta: E as pessoas - veja, portanto, que já
não estávamos mais discutindo o caso concreto, mas estávamos
discutindo o tema - que ao longo desses anos lutaram para ter a
progressão de regime e não a obtiveram e, por isso, cumpriram a pena em
regime integralmente fechado.
O que o Tribunal disse? - está na decisão - modulação de efeitos,
clássica:
"O Tribunal, por votação unânime, explicitou que a
declaração incidental de inconstitucionalidade do preceito legal
em questão não gerará conseqüências jurídicas com relação às
penas já extintas nesta data, pois esta decisão plenária envolve,
unicamente, o afastamento do óbice representado pela norma
ora declarada inconstitucional, sem prejuízo da apreciação, caso
a caso, pelo magistrado competente, dos demais requisitos
pertinentes ao reconhecimento da possibilidade da progressão."

O que o Tribunal disse? Que não caberia, por exemplo, entrar com
uma ação de indenização por ter ficado preso indevidamente. Ora, se isto
é reconhecer ou se isto não é reconhecer a eficácia transcendente da
decisão, eu não sei mais que nome isto pode merecer.
Mas vamos continuar, vamos continuar porque tem mais
argumentos nessa mesma linha. Nessa mesma linha.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vossa
Excelência me permite mais um pequeno aparte, com todo respeito.
5
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Por
favor.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Aliás,
Vossa Excelência é um doutrinador nessa matéria e, sem dúvida
nenhuma, traz uma contribuição excepcional ao debate.
A questão que me constrange, intelectualmente, é a seguinte: se nós
declararmos que o artigo 52, inciso X sofreu uma mutação constitucional,
que faremos com o artigo 103-A da nossa Carta Magna? Nós jogamos na
cesta do lixo porque, aqui, este dispositivo nos autoriza a aprovar
súmulas vinculantes etc.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - São
coisas diferentes.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não são
coisas diferentes. Se nós atribuirmos efeitos erga omnes às nossas decisões
em controle difuso, então este instituto foi criado pela Emenda
Constitucional 42, 45...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Se
Vossa Excelência ler as hipóteses de recurso extraordinário a partir do
artigo 102, III, a, b, c, d, Vossa Excelência vai ver que, numa das alíneas,
nós admitimos a declaração de inconstitucionalidade, tipicamente a
alínea b, são os casos que envolvem declaração de inconstitucionalidade.
A maioria dos casos, até impropriamente não dizemos isto, mas, na
verdade, nós estamos cansados de saber disto, o controle de
constitucionalidade que este Tribunal faz, fundamentalmente, é controle
de interpretação. Controle de constitucionalidade de norma
constitucional, de norma legal é apenas, a rigor, en passant, é marginal.
Todo dia, nós estamos declarando, eventualmente, a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade de interpretação que se dá, majoritariamente,
interpretando o quê? O artigo 102, III, alínea a, aplicação do recurso
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extraordinário nesta parte.
Aí, sim, faz todo sentido aplicação de súmula. Evidente, porque
firmamos entendimento e a partir daí a súmula. A súmula não exclui; esse
argumento não exclui. Isso já tive oportunidade de dizer.
O que eu estou a dizer é que, quando houver declaração de
inconstitucionalidade, a decisão basta per se. Só isso.
Agora, nós tivemos um caso aqui, Presidente, eu mesmo defendi,
quando tínhamos aquela guerra sobre os bingos, Vossa Excelência há de
se lembrar, a toda hora tinha um estado, outro estado, uma norma, outra
norma indicando a autorização de bingos diante do vácuo normativo
existente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Mas, Ministro Gilmar, neste caso há um dado da realidade que não pode
ser esquecido. Trata-se, aqui, na verdade, de uma proposta de supressão
de uma competência do Legislativo, competência essa que vem sendo
exercida. É um excesso.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Não.
Não, não é disso que se cuida.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pela ordem, Ministro Gilmar.
Eu faria a seguinte indagação, muito embora eu não vá votar, só para
casos futuros, na exegese do voto de Vossa Excelência, então, por
exemplo, para compatibilizar o artigo 52, X, com esse artigo da
Constituição que permite ao Supremo um controle incidental da
constitucionalidade, Vossa Excelência admite que, num controle político,
o Senado Federal entenda inconveniente a declaração daquela
inconstitucionalidade em caráter incidental?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não é isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É isso. Eu estou perguntando
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ao Ministro Lewandowski, e ele está dizendo que é isso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não é isso, não. Sua
Excelência proclamou que o Senado da República pode deixar de
suspender a execução da lei no território nacional.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Então é mais.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, exerce glosa
quanto ao pronunciamento do Supremo. Apenas o pronunciamento do
Supremo fica...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas qual a eficácia prática de
uma declaração de inconstitucionalidade do Supremo que não tem...?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Nós temos
que perguntar aos constituintes que desde 1934 têm repetido isso nas
Constituições.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A eficácia é a
comunicação. O que distingue o Supremo dos demais tribunais é que,
operando no controle difuso, deve comunicar a decisão ao Senado, o que
não ocorre com os demais tribunais. No controle difuso, comunica a
decisão ao Senado para que, mediante um ato político, suspenda, se
assim o entender, a execução da lei no território nacional. A deliberação
será do Senado da República. Penso que não interessa, Presidente,
declarar guerra total, considerado o Legislativo.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) O caso, aparentemente, perdeu o objeto.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Só por
conta do debate, Presidente, eu acho que perdeu o objeto mesmo por
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conta da edição da súmula.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Perdão,
quanto a esse aspecto, são onze interessados na reclamação, quatro deles
estão presos ainda em regime integralmente fechado.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Não,
mas foi dada a liminar desde o início para que se assegurasse a
apreciação.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas nós
temos que terminar o julgamento da reclamação. E esse tema tem que ser
enfrentado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Imagino que esses
atos atacados foram praticados em data anterior ao verbete vinculante.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Mas
caberia, simplesmente. Na época já se deu a liminar.
O SENHOR MINISTRO
Prejudicado não está.

RICARDO

LEWANDOWSKI

-

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria o caso de
procedência.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Seria.
Agora, outro ponto, só para deixar bem claro. Quando este Tribunal
procede à modulação de efeitos em sede de recurso extraordinário, como
tem acontecido, o caso de Mira Estrela. A rigor, na verdade, quando esse
modelo do artigo 52, X, foi pensado na Constituição de 34, era uma época
em que se amarrava cachorro com linguiça. Era um outro tempo. Hoje,
nós temos ação civil pública.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então Vossa
Excelência conclui pela inconstitucionalidade do inciso X do artigo 52?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Não.
Vossa Excelência já deveria ter lido o voto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quero ouvi-lo.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Vossa
Excelência ter-me-ia honrado se tivesse lido o voto ou lido o artigo que
escrevi sobre o assunto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quero ouvi-lo, por
isso é que estou aparteando, mas não fique nervoso, pelo amor de Deus.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Um
pouco de respeito é devido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Com todo o respeito,
aparteei Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Só para
dizer o seguinte: o que se afirmou aqui, literalmente, é que cabe ao
Senado publicar no Diário Oficial a decisão do Supremo, como ocorre
hoje em todos os modelos. É isso que acontece.
Agora, tem um ponto. Quando o Tribunal hoje faz modulação de
efeitos em sede de controle incidental, o que isso representa? O caso de
Mira Estrela, ou o caso recente sobre a prescrição em matéria
previdenciária. O Tribunal decide aquele caso e diz: "Para os demais
haverá uma modulação de efeitos, não poderá haver repetição de
indébito." O próprio Tribunal está fazendo isso, o próprio Tribunal nos
casos de modulação de efeitos, como fez neste caso.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) O Tribunal faz em matéria legal. O Tribunal não faz e não deve fazer,
suprimindo dispositivo da Constituição, Ministro Gilmar. Trata-se disso!
Vamos dizer as coisas tal como elas são!
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Faz no
caso, projetando para além do caso. Não se trata de suprimir.
Presidente, não se está. Está-se simplesmente fazendo uma releitura
do artigo 52, X, para...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vão tornar a letra morta um dispositivo da Constituição que vem sendo
aplicado.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Que
não vem sendo aplicado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vem
sendo aplicado. Nós trouxemos dados.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Porque,
literalmente, se nós formos fazer levantamento, não vem sendo aplicado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É um dispositivo na
redação primitiva.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - E mais
do que isso: o próprio legislador, ao longo dos anos, vem modificando
esse modelo. Nós vamos encontrar vários casos, vários casos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim, mas
não extinguiu, vem modificando, mas não extinguiu. Agora, que houve
uma mudança todos nós reconhecemos; que houve o fortalecimento do
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Poder Judiciário.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - O que é
o artigo 557?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Agora, em março deste ano, foi publicada a resolução suspendendo a
execução no dia 21 de março de 2013.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - E a lei
declara-a inconstitucional quando?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Não tenho esse dado, mas do inciso VI do artigo 14 do Decreto-lei 20.052.
É a declaração do Senado, aplicando o inciso...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas, se
formos falar da celeridade dos Poderes, temos muito a falar.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Do artigo 52. E no meu voto eu citei centenas de casos.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - O que é
importante, Presidente, em termos lógicos é o seguinte: o Tribunal, hoje,
já modula efeitos em sede de controle incidental e, ao fazê-lo, atribui
efeitos que vão para além do caso concreto.
Eu entendo, Presidente, que ou a representação já está prejudicada, e
aí a reclamação já está prejudicada...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Data venia,
não está.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) -
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O Ministro Teori examinará isso.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, o
pedido de vista destina-se justamente a examinar o mérito dessa
empolgante, importante transcendental questão. Agora, se o Tribunal
entender que está prejudicado, o meu pedido de vista estará também
prejudicado.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Acontece que o Ministro Lewandowski traz uma questão importante, ele
fala que sobejariam quatro presos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Dos onze,
um deles condenado a vinte anos em regime integralmente fechado, o
primeiro deles.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Quem sabe
examinamos então a prejudicialidade ou não.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Nós teríamos que examinar isso. Tenho dúvida se em uma situação como
essa permaneça, mas é bom verificar.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Vossa Excelência concede habeas corpus de ofício.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu depois
passo a Vossa Excelência a lista dos casos pendentes.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A solução que foi o
voto do Ministro Pertence, acompanhado pelo Ministro Joaquim, pelo
Ministro Lewandowski.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Então, vamos confirmar a ordem e decretar a prejudicialidade.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É porque vai demorar mais tempo, e eles não terão esse habeas
corpus de ofício.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não, mas
já tem uma liminar.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Já foi
concedida a liminar.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas o
julgamento tem de terminar.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Há a liminar e decretar a perda do objeto da reclamação.
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
DEBATE
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu não tenho voto, porque o Ministro Pertence já
votou. Mas, rapidamente, eu gostaria de secundar o debate, na medida
em que penso, como o Ministro Gilmar Mendes, que aqui não se está
revogando ou declarando inconstitucional norma do texto constitucional,
e, sim, fazendo um aggiornamento desse modelo para a realidade atual.
Hoje, a sociedade assiste aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal
ao vivo!
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) A sociedade tem os seus representantes.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Naquela época, Senhor Presidente, por que se usava esse sistema?
Para que se publicasse no Diário da União e, a partir dessa publicação,
obter a publicidade necessária. Hoje, os julgamentos da Corte já têm a
devida publicidade.
O modelo adotado na ação direta de inconstitucionalidade, na ação
declaratória de constitucionalidade da Lei 9.868, qual foi? O de se
publicar no Diário da União, não só no no Diário da Justiça.
Ministro Gilmar, Vossa Excelência, que foi um dos mentores da lei
da ação direta de inconstitucionalidade, lembra muito bem que se tratava
da publicação não só no Diário da Justiça, mas no Diário da União.
Quando nós julgamos uma ação direta de inconstitucionalidade, o seu
resultado, atualmente, se publica, desde então, desde a edição da lei, na
primeira página do Diário da União, e não só no Diário da Justiça. Com
isso, toda a sociedade fica sabendo que aquela lei foi retirada do mundo
jurídico.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Não se restringe à publicação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
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Mutatis mutandis, essas decisões poderiam ser publicadas também
no Diário da União, aplicando-se esse dispositivo.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Até
porque o Senado tem a faculdade de não publicar.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Não se trata pura e simplesmente de dar publicação, data venia.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Inclusive, o recurso extraordinário que o Ministro Marco Aurélio
trouxe, mas vejam a incongruência que o sistema traz.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vossa Excelência mantém o pedido de vista?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Esse sistema anterior, nessa demora que muitas vezes ocorre, no
Senado, de se fazer essa publicação do decreto legislativo.
Nas razões do recurso extraordinário do Ministério Público do Acre,
foi apontado o seguinte: aquela decisão do Supremo só tem efeito naquele
caso; só tem efeito inter partes. Então, nós ficaríamos num modelo de
receber esses recursos e ter que julgá-los, porque o fundamento é que o
Senado ainda não fez aquilo que poderia ter feito anteriormente. Esse é
fundamento do recurso extraordinário que julgamos aqui.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) Quando estamos atribuindo eficácia geral às decisões tomadas em sede
de repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Esse recurso extraordinário nem teria chegado ao Supremo, e o
julgamos agora há pouco. E eu não estou a votar, porque o Ministro
Pertence já votou, é só para contribuir com o debate.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ministro Toffoli, uma demonstração claríssima de que a norma do art. 52,
X, continua vivíssima é que a nossa decisão foi tomada em 23 de fevereiro
de 2011 e a suspensão se deu em 2013. Ou seja, os mecanismos
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constitucionais em pleno funcionamento, não dá para declarar uma
norma dessa ineficaz.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECLAMAÇÃO 4.335
PROCED. : ACRE
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA
COMARCA DE RIO BRANCO (PROCESSOS NºS 00102017345-9, 00105012072-8,
00105017431-3, 00104000312-5, 00105015656-2, 00105013247-5,
00102007288-1, 00106003977-0, 00105014278-0 E 00105007298-7)
INTDO.(A/S) : ODILON ANTONIO DA SILVA LOPES
INTDO.(A/S) : ANTONIO EDINEZIO DE OLIVEIRA LEÃO
INTDO.(A/S) : SILVINHO SILVA DE MIRANDA
INTDO.(A/S) : DORIAN ROBERTO CAVALCANTE BRAGA
INTDO.(A/S) : RAIMUNDO PIMENTEL SOARES
INTDO.(A/S) : DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ
INTDO.(A/S) : ANTONIO FERREIRA DA SILVA
INTDO.(A/S) : GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
INTDO.(A/S) : JOÃO ALVES DA SILVA
INTDO.(A/S) : ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Relator), julgando procedente a reclamação, pediu vista dos autos
o Senhor Ministro Eros Grau. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 1º.02.2007.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, que
julgava procedente a reclamação, acompanhando o Relator; do voto
do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence, julgando-a improcedente,
mas concedendo habeas corpus de ofício para que o juiz examine os
demais requisitos para deferimento da progressão, e do voto do
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, que não conhecia da reclamação,
mas igualmente concedia o habeas corpus, pediu vista dos autos o
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia.
Presidência
da
Senhora
Ministra
Ellen
Gracie.
Plenário,
19.04.2007.
Decisão: Colhido o voto-vista do Ministro Ricardo Lewandowski,
que não conhecia da reclamação, mas concedia habeas corpus de
ofício, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki. Não votam
os Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. Presidência do Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 16.05.2013.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
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Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Rosa Weber e Teori Zavascki.
Vice-Procuradora-Geral
Duprat de Britto Pereira.

da

República,

Dra.

Deborah

Macedo

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
VOTO–VISTA

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI:
1. Trata-se de reclamação ajuizada, em 19 de abril de 2006, pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra decisão do Juiz de Direito da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, Acre/AC, que
indeferiu pedido de progressão de regime formulado em favor de
condenados pela prática de crimes hediondos a penas de reclusão a serem
cumpridas, segundo a decisão reclamada, em regime integralmente
fechado. Alega-se que essa decisão, fundada na redação original do art.
2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, teria ofendido à autoridade da decisão do
Plenário STF que, ao julgar o HC 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
23.02.2006, DJ 01.09.2006, reconheceu, por maioria de votos, a
inconstitucionalidade do referido preceito normativo. O Ministro Relator,
Gilmar Mendes, deferiu liminar (fls. 33-44), determinando fosse afastada
a vedação legal à progressão de regime até o julgamento final da
reclamação.
Iniciado o julgamento, em 1º/02/2007, o Relator conheceu e julgou
procedente o pedido, tendo sido acompanhado pelo Ministro Eros Grau,
que apresentou voto-vista em 19/04/2007. Nessa ocasião, o Min.
Sepúlveda Pertence votou pela improcedência da reclamação, mas propôs
a concessão de habeas corpus de ofício. O Ministro Joaquim Barbosa não
conheceu da reclamação, mas aderiu à concessão de habeas-corpus de
ofício. A mesma orientação adotou o Ministro Ricardo Lewandowski, em
voto-vista apresentado na sessão de 15.05.2013, oportunidade em que
pedi vista.
2. A divergência entre os votos que, de um lado, conheceram e
deferiram a reclamação e os que, de outro, não a conheceram ou a
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julgaram improcedente, ficou polarizada em torno de um núcleo central,
relativo ao sentido e alcance que se deve conferir, atualmente, ao
dispositivo do art. 52, X da Constituição, que arrola entre as competências
privativas do Senado Federal a de “suspender a execução, no todo ou em
parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal” (CRFB/1988, art. 52, X). Segundo o voto do Ministro
relator, “é possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica
mutação constitucional em razão da completa reformulação do sistema jurídico e,
por conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da
Constituição de 1988”, o que propiciaria a eficácia erga omnes das decisões
do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade, mesmo quando proferidas
no âmbito do controle incidental. Os votos contrários, por sua vez, negam
a ocorrência dessa mutação, insuscetível de se operar por exclusiva obra
pretoriana.
3. No meu entender, a ocorrência, ou não, da mutação do sentido e
do alcance do dispositivo constitucional em causa (art. 52, X) não é, por si
só, fator determinante do não-conhecimento ou da improcedência da
reclamação. Realmente, ainda que se reconheça que a resolução do
Senado permanece tendo, como teve desde a sua origem, a aptidão para
conferir eficácia erga omnes às decisões do STF que, em controle difuso,
declaram a inconstitucionalidade de preceitos normativos – tese adotada,
com razão, pelos votos divergentes –, isso não significa que tal aptidão
expansiva das decisões só ocorra quando e se houver a intervenção do
Senado – e, nesse aspecto, têm razão o voto do relator. Por outro lado,
ainda que outras decisões do Supremo, além das indicadas no art. 52, X
da Carta Constitucional, tenham força expansiva, isso não significa, por si
só, que seu cumprimento possa ser exigido diretamente do Tribunal, por
via de reclamação. Essas afirmações merecem mais detalhada
explicitação, que agora se fará.
4. Não se pode deixar de ter presente, como cenário de fundo
indispensável à discussão aqui travada, a evolução do direito brasileiro
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em direção a um sistema de valorização dos precedentes judiciais
emanados dos tribunais superiores, aos quais se atribui, cada vez com
mais intensidade, força persuasiva e expansiva em relação aos demais
processos análogos. Nesse ponto, o Brasil está acompanhando um
movimento semelhante ao que também ocorre em diversos outros países
que adotam o sistema da civil law, que vêm se aproximando,
paulatinamente, do que se poderia denominar de cultura do stare decisis,
própria do sistema da common law. A doutrina tem registrado esse
fenômeno, que ocorre não apenas em relação ao controle de
constitucionalidade, mas também nas demais áreas de intervenção dos
tribunais superiores, a significar que a aproximação entre os dois grandes
sistemas de direito (civil law e common law) é fenômeno em vias de franca
generalização (Sobre o tema: Sotelo, José Luiz Vasquez. “A jurisprudência
vinculante na common law e na civil law” Temas atuais de direito processual
ibero-americano. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 374; Segado, Francisco
Fernandez. “La obsolescência de la bipolaridad modelo americano-modelo
europeo kelseniano como critério analítico del control de constitucionalidad y la
búsqueda de una nueva tipología explicativa”. Parlamento y Constitución.
Anuario. n. 6. pp. 1-53. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha,
2002 – separata; Azambuja, Carmen Luiza Dias de. “Controle judicial e
difuso de constitucionalidade no direito brasileiro e comparado: efeito erga
omnes de seu julgamento.” Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 2008;
Leal, Roger Stiefelmann. “A convergência dos sistemas de controle de
constitucionalidade.” RDCI 57/62. São Paulo, out.-dez. 2006).
É interessante ilustrar a paulatina, mas persistente, caminhada do
direito brasileiro no rumo da valorização dos precedentes judiciais, no
âmbito da jurisdição geral (e não, exclusivamente, da constitucional, de
que se tratará mais adiante) mencionando alguns de seus mais
expressivos movimentos. Em 1963, o Regimento Interno do STF (art. 102)
instituiu a Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal
Federal, instrumento prático ainda hoje importantíssimo para viabilizar a
força persuasiva dos precedentes da Corte. No regime original do Código
de Processo Civil de 1973, previu-se mecanismo de uniformização de
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jurisprudência e de edição de súmulas (art. 479 do CPC), a evidenciar a
preocupação de dar tratamento isonômico aos demais casos semelhantes.
Logo depois, a LC 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN),
autorizou que, nos processos de competência do Tribunal Federal de
Recursos (TFR), o relator negasse seguimento a recurso contrário a
“súmula do Tribunal ou do STF” (art. 90, § 2.º, da LC 35/1979), o que
representou manifestação inequívoca da força expansiva desses
enunciados. Seguiu-se, no mesmo sentido, a Lei 8.038/1990, que, em seu
art. 38, autorizou o relator, no STF e no STJ, a negar seguimento a recurso
contrário a “súmula do respectivo tribunal”.
O movimento em direção à força subordinante dos precedentes (não
apenas dos sumulados, mas também dos demais) foi acelerado com as
reformas do Código de Processo Civil ocorridas a partir de 1994. A nova
redação do art. 557 e de seus parágrafos autorizou o relator, nos tribunais,
a, individualmente, negar seguimento a recursos, quando a decisão
recorrida estiver adequada às súmulas ou à jurisprudência dominante do
respectivo tribunal ou dos tribunais superiores; e a dar-lhes provimento,
quando a decisão recorrida estiver em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Pelo art. 544, §§ 3.º e
4.º do CPC, foi atribuída competência ao relator de agravo de
instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário para, desde
logo, invocando jurisprudência ou súmula do STJ ou STF, conhecer do
agravo e prover o próprio recurso especial ou o próprio recurso
extraordinário. O parágrafo único do art. 481 instituiu o sistema de
vinculação dos órgãos fracionários dos Tribunais aos seus próprios
precedentes e, quando houver, aos do STF, nos incidentes de
inconstitucionalidade. Em 1998, o parágrafo único do art. 120 do CPC
trouxe autorização para o relator decidir de plano conflito de
competência quando há “jurisprudência dominante do tribunal sobre a
questão suscitada”. Em 2001, o art. 475, § 3.º, do CPC, dispensou o
reexame necessário das sentenças que adotam jurisprudência do plenário
do STF ou súmula do tribunal superior competente. Na mesma época, o
art. 741, parágrafo único, passou a atribuir a decisões do STF sobre a
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inconstitucionalidade de normas, mesmo em controle difuso, a eficácia de
inibir a execução de sentenças a ele contrárias (verdadeira eficácia
rescisória), o que foi reafirmado em 2005, pelo art. 475-L, § 1.º, do CPC.
Em 2006, o art. 518, § 1.º, do CPC passou a considerar descabida a
apelação contra sentenças proferidas com base em súmulas do STF ou do
STJ (típica consagração da súmula impeditiva de recurso). No mesmo
ano, os arts. 543-A e 543-B do CPC, ao disciplinarem a “repercussão
geral” para efeito de conhecimento de recursos extraordinários (art. 102, §
3.º, da CRFB/1988), reafirmaram notavelmente e deram sentido prático à
força dos precedentes do STF. Em 2008, foi editada a Lei 11.672/2008, que
acrescentou o art. 543-C ao CPC, instituindo, para recursos especiais
repetitivos, um sistema de julgamento semelhante ao da repercussão
geral. O sistema não apenas confere especial força expansiva aos
precedentes do STF e do STJ, mas também institui fórmulas
procedimentais para tornar concreta e objetiva a sua aplicação aos casos
pendentes de julgamento.
No âmbito dos juizados especiais federais, o regime de vinculação
aos precedentes dos Tribunais Superiores vem desde a sua origem, com a
Lei 10.259/2001. O seu art. 14 dessa Lei criou um mecanismo de
“uniformização de interpretação de lei federal”, de competência de um
órgão de caráter nacional (a “Turma de Uniformização” – § 2.º), cujo
referencial último é a observância da “sumula ou jurisprudência
dominante no STJ” (§ 4.º). Em caso de demandas repetitivas, instalado o
incidente, ficam retidos os demais recursos (§§ 5.º a 8.º), os quais, após a
definição da interpretação pelo órgão superior, serão julgados nas Turmas
Recursais, que poderão “exercer o juízo de retratação ou declará-los
prejudicados” (§ 9.º). Havendo recurso extraordinário, nos Juizados, ele
será processado e julgado pelo mesmo sistema dos §§ 4.º a 9.º do art. 14
(art. 15), de modo que o precedente assim formado terá a força de impor
julgamento idêntico aos demais recursos sobre a matéria decidida.
Regime semelhante foi instituído pela Lei 12.153/2009 ao “Sistema dos
Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal” (que inclui todos os
órgãos dos Juizados, e não apenas os Juizados da Fazenda Pública – art.
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1.º, parágrafo único): o “pedido de uniformização de interpretação de lei
quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais sobre questões de direito material” (art. 18), será julgado, em
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de um
desembargador (art. 18, § 1.º); e será julgado pelo STJ “quando as Turmas
de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça” (art. 18, § 3.º). Foi criado, também, o pedido
de “manifestação” do STJ, para dirimir divergência “quando a orientação
acolhida pelas Turmas de Uniformização (...) contrariar súmula do
Superior Tribunal de Justiça” (art. 19). Nos casos do § 3.º do art. 18 e do
art. 19, em que é provocado o pronunciamento do STJ, os pedidos
semelhantes ficarão retidos (art. 19, parágrafo único); publicado o
acórdão do STJ, esses pedidos “serão apreciados pelas Turmas Recursais,
que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se
veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça” (art. 19, §
6.º). Quanto ao recurso extraordinário, o processo e o julgamento
obedecerão a esse mesmo método (art. 15), a significar, aqui também, que
o precedente repercutirá no julgamento de todos os demais recursos em
tema semelhante.
Não bastasse essa intensa e explícita previsão normativa conferindo
aos precedentes a eficácia ampliada para além das fronteiras da causa
concretamente em julgamento, é importante considerar que certas
decisões são naturalmente dotadas dessa eficácia ultra partes. É o caso, de
um modo geral, das decisões produzidas no âmbito do processo coletivo,
nomeadamente na ação civil pública (art. 16 da Lei 7.347/1985), nas ações
coletivas (art. 103 da Lei 8.078/1990,) e no mandado de segurança coletivo
(art. 22 da Lei 12.016/2009). São ações promovidas em regime de
substituição processual, em que os autores, legitimados ativos indicados
na lei, atuam em nome próprio na defesa de direitos individuais
homogêneos ou transindividuais de interesse de uma pluralidade de
pessoas. Assim, pela sua própria natureza, as sentenças nelas proferidas
têm eficácia subjetiva que transcende aos partícipes da relação processual.
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O mesmo fenômeno ocorre no mandado de injunção, especialmente se
considerado o perfil normativo-concretizador que hoje lhe atribui a
jurisprudência do STF (MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno,
unânime, j. 30/08/2007, DJe 31/10/2008 MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Pleno, maioria, j. 25/10/2007, DJe 30/11/2007). As sentenças que
dele emanam têm a função de preencher, ainda que provisoriamente, a
omissão do legislador, razão pela qual se revestem naturalmente de
características reguladoras e prospectivas semelhantes às dos preceitos
normativos. Nessa condição, seria inimaginável admitir que, no âmbito
da jurisdição injuntiva, fossem produzidas soluções casuísticas e antiisonômicas para situações semelhantes. É, pois, da essência do mandado
de injunção a edição de provimentos jurisdicionais com força material e
subjetiva de caráter expansivo.
Pois bem, esse panorama ilustra a inequívoca força ultra partes que o
sistema normativo brasileiro atualmente atribui aos precedentes dos
tribunais superiores e, especialmente, do STF. Daí a precisa observação do
professor Danilo Knijnik: embora não seja certo “dizer que o juiz brasileiro,
p. ex., está jungido ao precedente tanto quanto o estaria um juiz norte-americano
ou inglês”, também “será falso, mormente na atualidade, dizer que o precedente
é uma categoria jurídico-processual estranha ao direito pátrio, ou que tem apenas
uma força meramente persuasiva” (Knijnik, Danilo. O recurso especial e a
revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro:
Forense, 2005. p. 59). Esse entendimento guarda fidelidade absoluta com
o perfil institucional atribuído ao STF, na seara constitucional, e ao STJ, no
domínio do direito federal, que têm entre as suas principais finalidades a
de uniformização da jurisprudência, bem como a função, que se poderia
denominar nomofilácica – entendida a nomofilaquia no sentido que lhe
atribuiu Calamandrei, destinada a aclarar e integrar o sistema normativo,
propiciando-lhe uma aplicação uniforme –, funções essas com finalidades
“que se entrelaçam e se iluminam reciprocamente” (Calamandrei, Piero. La
casación civil. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Editorial
Bibliografica Argentina, 1945. t. II. p. 104) e que têm como pressuposto
lógico inafastável a força expansiva ultra partes dos seus precedentes.
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5. Esse é, portanto, o cenário que atualmente se apresenta em relação
aos procedentes dos tribunais superiores no âmbito da jurisdição geral.
No que toca especificamente aos precedentes do STF no âmbito da
jurisdição constitucional, o movimento em direção à sua eficácia
vinculativa e erga omnes foi ainda mais expressivo. No Brasil, o controle
jurisdicional de constitucionalidade das normas surgiu com a
implantação do sistema republicano. E surgiu como sistema de controle
exclusivamente incidental, nos moldes do direito norte-americano.
Todavia, não se tinha aqui a cultura do stare decisis, o que deixou exposto,
desde a origem da República, o grave inconveniente dessa modalidade de
controle, que é o de por em perigo, dada a sua restrita eficácia inter partes,
os princípios da isonomia e da segurança jurídica, ao abrir a possibilidade
de edição de decisões divergentes, umas reconhecendo, outras rejeitando
a inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo. Vozes
importantes se levantaram preconizando a eficácia erga omnes das
decisões, ainda que tomadas em via incidental. O próprio Rui Barbosa,
personagem destacado na formulação e implantação das instituições
republicanas, defendeu, nos seus comentários à primeira Constituição da
República, a adoção, entre nós, do stare decisis, quando a decisão pela
inconstitucionalidade tivesse partido do STF. Invocando o direito norteamericano, do qual, afinal, havíamos haurido nosso modelo, sustentou
Rui que “ante a sentença nulificativa, o ato legislativo, imediatamente, perde a
sua sanção moral e expira em virtude da lei anterior com que colidia. E se o
julgamento foi pronunciado pelo mais alto tribunal de recurso, ‘a todos os
cidadãos se estende, imperativo e sem apelo, no tocante aos princípios
constitucionais sobre que versa’. Nem a legislação tentará contrariá-lo,
porquanto a regra stare decisis exige que todos os tribunais daí em diante o
respeitem como res judicata; e enquanto a Constituição não sofrer nenhuma
reforma, que lhe altere os fundamentos, nenhuma autoridade judiciária o
infringe. O papel dessa autoridade é de suprema vantagem para a ordem
constitucional (...). Que ruinosas e destruidoras consequências não resultariam
para logo, se ficasse praticamente entendido que os vários poderes julgam e
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decidem cada qual independentemente a extensão da competência que a
Constituição lhes atribui” (Barbosa, Rui. Comentários à Constituição Federal
Brasileira. Coligidos e ordenados por Homero Pires. São Paulo: Saraiva,
1933. vol. 4, p. 268). Outros renomados juristas também defenderam a
tese de que a eficácia erga omnes das decisões que reconhecem a
inconstitucionalidade, ainda que incidentalmente, deveria ser
considerada “efeito natural da sentença”: Bittencourt, Lúcio. O controle
jurisdicional da constitucionalidade das leis. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p.
143; Castro Nunes, José. Teoria e prática do Poder Judiciário. Rio de Janeiro:
Forense, 1943. p. 592.
A implantação dessa doutrina, por via pretoriana, não logrou êxito
entre nós, como se sabe. E isso se deveu não propriamente a empecilho de
natureza constitucional, mas à ausência de uma cultura de valorização
dos precedentes judiciais, inclusive os da Corte Suprema. Afinal, como
observou apropriadamente René David, referindo-se à adoção do stare
decisis, “no fundo, tudo isto é mais uma questão de psicologia jurídica que de
direito” (David, René. Os grandes sistemas de direito contemporâneo. Trad.
Hermínio A. Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 392).
6. Pois bem, inviabilizada a via pretoriana, a força vinculativa dos
precedentes do STF acabou sendo induzida por via legislativa, cujo passo
inicial foi esse, de atribuir ao Senado Federal a competência para
suspender a execução das normas declaradas inconstitucionais. Essa
competência, hoje constante do art. 52, X da Constituição (“suspender a
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal”), foi introduzida em nosso sistema
constitucional pela Carta de 1934, por iniciativa de Prado Kelly, que, mais
tarde, como Ministro do Supremo, explicou a razão da proposta:
“A jurisprudência pacífica do STF negava a extensão a outros
interessados dos efeitos das suas decisões. O julgado estava, como é de
communis opinio, adstrito à questão focalizada pela Corte. Só em habeas
corpus (impetrado o primeiro deles pelo Conselheiro Rui Barbosa, para
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assegurar a liberdade de reunião em praça pública) se admitiu a extensão
da medida erga omnes. Então, acudia naturalmente aos estudiosos dos
fatos jurídicos a conveniência de instituir-se meio adequado à pronta
suspensão dos efeitos, para terceiros, das leis e regulamentos declarados
inconstitucionais pela Suprema Corte. Foi uma inspiração de ordem
prática. Mas a fórmula adotada pela Constituinte de 1934 obedecia, ainda,
a razões de ordem técnica. O regulamento, a lei, podiam provir da União,
dos Estados-Membros ou dos Municípios. Se se aguardasse a revogação,
para alcance geral, de norma eivada de inconstitucionalidade, escaparia
ao Legislador Federal o ensejo, em muitos casos, de corrigir os defeitos
estranhos à sua competência, como, por exemplo, os da órbita estadual ou
municipal” (Voto proferido no MS 16.512/DF, rel. Min. Oswaldo
Trigueiro, RTJ 38/16).
Embora vários aspectos do instituto ainda despertem alguma
controvérsia doutrinária, estabeleceu-se consenso quanto ao seu conteúdo
essencial, que permanece o mesmo desde 1934: a suspensão da execução
da norma, pelo Senado, confere eficácia erga omnes à decisão do STF que,
em controle difuso, declara a sua inconstitucionalidade. A Resolução do
Senado tem, nesse aspecto, natureza normativa, já que universaliza um
determinado status jurídico: o do reconhecimento estatal da
inconstitucionalidade do preceito normativo. “Ao suspender a execução da
norma questionada”, escreveu em sede doutrinária o Ministro Paulo
Brossard, o Senado “faz valer para todos o que era circunscrito às partes
litigantes, confere efeito geral ao que era particular, em uma palavra, generaliza
os efeitos de uma decisão singular” (Brossard, Paulo. O Senado e as leis
inconstitucionais. Revista de Informação Legislativa. vol. 13. n. 50. p. 61.
Brasília: Senado Federal, abr. 1976).“Com efeito”, explica, “entre o sistema
americano do julgamento in casu e o sistema europeu do julgamento in thesi, o
constituinte de 1934, sem abandonar o sistema de inspiração norte-americana,
tradicional entre nós, deu um passo no sentido de aproveitar algo da então
recente experiência europeia; fê-lo conferindo ao Senado, órgão político, então
denominado de ‘coordenação entre poderes’, a faculdade de, em face de e com base
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em julgamento definitivo do STF, que vincula apenas os litigantes, estender os
seus efeitos, obviamente no que tange à inconstitucionalidade da norma, a
quantos não foram parte no litígio, mediante a suspensão da lei ou decreto” (op.
cit., p. 61).
Esse, portanto, o sentido e o alcance que foram atribuídos, desde a
Constituição de 1934, a essa peculiar intervenção do Senado: sua
finalidade, de cunho eminentemente prático, sempre foi a de ampliar a
força vinculativa das decisões de declaração de inconstitucionalidade
tomadas pelo STF em controle difuso, conferindo-lhes, assim, eficácia
erga omnes semelhante à do instituto do stare decisis.
7. Mas a Resolução do Senado não é a única forma de ampliação da
eficácia subjetiva das decisões do Supremo Tribunal Federal, até porque
ela diz respeito a uma área extremamente limitada da jurisdição
constitucional (apenas a das decisões do Supremo que declaram a
inconstitucionalidade de preceito normativo). Significativas modificações
de nosso sistema constitucional, supervenientes à Constituição de 1934,
conferiram a outras sentenças do Supremo Tribunal Federal –
relacionadas, ou não, a controle de constitucionalidade de normas,
afirmativas, ou não, da inconstitucionalidade –, eficácia subjetiva
universal, expandindo-a para outros lindes do vasto domínio da
jurisdição constitucional – que, como se sabe, vai muito além da
fiscalização da legitimidade das normas – e para além das partes
vinculadas ao processo de sua formação.
A primeira dessas modificações ocorreu com a introdução, a partir
da EC 16/1965, do sistema de controle de constitucionalidade por ação
(sistema concentrado), cujas sentenças, afirmando ou negando a
constitucionalidade das normas questionadas, são dotadas, por si só, de
natural eficácia erga omnes e vinculante, independentemente da
intervenção do Senado. Conforme registrou, apropriadamente, em obra
doutrinária, o Ministro Roberto Barroso (Barroso, Luís Roberto. O
controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2004, p. 91, nota de rodapé), “ainda no regime constitucional anterior, o
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STF, no julgamento do Processo Administrativo n. 4.477/72, estabeleceu o
entendimento de que a comunicação ao Senado somente é cabível na
hipótese de declaração incidental de inconstitucionalidade, isto é, na
apreciação do caso concreto. No controle concentrado, a simples decisão,
por maioria absoluta, já importa na perda de eficácia da lei ou ato
normativo. V. STF, DJU, 16 maio 1977, p. 3123”).
Sob o regime da Constituição de 1988, o sistema de controle
concentrado foi, como se sabe, acentuadamente valorizado e ampliado.
Foi mantida a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e novos
instrumentos foram agregados, nomeadamente a arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e, a partir da EC
3/1993, a ação declaratória de constitucionalidade (ADC). São ações
caracterizadas pela sua natureza dúplice, a significar que as sentenças de
mérito nelas proferidas, julgando procedente ou improcedente o pedido,
têm aptidão para afirmar ou negar a legitimidade da norma questionada,
além de natural eficácia erga omnes e efeito vinculante. É o que se
depreende, relativamente à ADI e à ADC, dos artigos 26 e 28, parágrafo
único, da Lei 9.868/1999, e, relativamente à ADPF, dos artigos 10, § 3º e 13
da Lei 9.882/1999.
Duas modificações introduzidas pela EC 45/2004 contribuíram
significativamente para acentuar a força expansiva das decisões do STF,
mesmo quando tomadas no julgamento de casos concretos. Primeira, a
que autorizou a edição de súmulas vinculantes (art. 103-A da CRFB/1988,
regulamentado pela Lei pela Lei 11.417/06). Aprovada e publicada na
imprensa oficial, a súmula, por si só, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (CRFB/1988, art. 103-A),
sendo que, “da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar
enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente,
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou
outros meios de impugnação” (art. 7º da Lei 11.417/2006).
A segunda modificação importante para a eficácia expansiva das
decisões do STF, trazida pela EC 45/2004, foi a que instituiu, como novo

12
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5522096.

161
RCL 4335 / AC
requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração
da “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos
termos da lei” (art. 102, § 3.º da CF, regulamentado nos arts. 543-A e 543-B
do CPC). Ora, a norma regulamentadora considerou como indispensável
à caracterização da repercussão geral que as questões discutidas sejam
relevantes sob dois distintos aspectos: (a) o material (“relevantes do ponto
de vista econômico, político, social e jurídico”) e (b) o subjetivo (“que
ultrapassem o interesse subjetivo da causa”). Esse segundo requisito
evidencia o caráter objetivo de que se reveste a formação do precedente.
Justamente com base nessa circunstância, o STF, ao examinar a natureza e
o alcance do novo regime, deixou inequivocamente acentuado o efeito
expansivo das decisões dele decorrentes para os demais recursos, já
interpostos ou que vierem a sê-lo. Assim, em Questão de Ordem na Ação
Cautelar 2.177/PE (Pleno, Min. Ellen Gracie, DJe de 20/02/2009), afirmou a
relatora, Ministra Ellen Gracie, ser “(...) de suma importância rememorar qual
foi o principal objetivo da introdução dessa nova sistemática no ordenamento
jurídico-processual brasileiro. Em face de um preocupante crescimento do já
desumano volume de recurso extraordinários interpostos, a Emenda
Constitucional 45/2004 trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro um novo
requisito para a admissibilidade desses instrumentos recursais. Para que esta
Corte não fosse mais obrigada a se manifestar centenas de vezes sobre uma
mesma matéria – expediente que, em última análise, causou, por anos a fio,
prejuízos irreparáveis aos próprios jurisdicionados – a repercussão geral
possibilitou, após a inclusão do feito no Plenário Virtual, tanto o sobrestamento
dos demais processos que versem sobre aquele tema, como a aplicação, pelos
tribunais a quo da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal aos demais
recursos”. Aderindo a esse entendimento, ressaltou o Ministro Celso de
Mello que “a solução preconizada pela eminente Ministra-Relatora ajusta-se, de
um lado, ao instituto da repercussão geral e, de outro lado, mostra-se compatível
com a dimensão objetiva que se vem progressivamente reconhecendo ao recurso
extraordinário, não obstante se discutam, neste, questões e controvérsias de
índole individual. O instituto da repercussão geral representa, nesse novo
contexto, um importante instrumento de objetivação dos julgamentos que o
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Supremo profere em sede recursal extraordinária”.
No mesmo sentido, ao julgar Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento 760.358/SE, registrou o Ministro Gilmar Mendes, relator,
com a adesão do Tribunal, que, julgado o recurso sob o regime da
repercussão geral, passa a ser da competência dos tribunais e das turmas
recursais de origem “a aplicação do entendimento firmado pelo STF” (Questão
de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358/SE, Min. Gilmar Mendes,
Pleno, DJe de 19/02/10). “Não se trata”, acentuou, “de delegação para que
examinem o recurso extraordinário nem de inadmissibilidade ou de julgamento
de recursos extraordinários ou agravos pelos tribunais e turmas recursais de
origem. Trata-se, sim, de competência para os órgãos de origem adequarem os
casos individuais ao decidido no leading case (...)”. Observou, outrossim, que
“(...)toda a reforma processual foi concebida de forma a permitir que a Suprema
Corte se debruce uma única vez sobre cada questão constitucional. O mesmo
raciocínio se aplica a uma eventual tentativa de interpor recurso extraordinário
da decisão proferida pelo tribunal ou turma recursal de origem no exercício do
juízo de retratação. Evidentemente, não há interesse recursal em submeter ao
STF questão constitucional que já foi decidida no mesmo sentido da
jurisprudência da Corte em matéria de repercussão geral. O eventual recurso
será alcançado pela mesma norma de prejudicialidade (...). Temos que assumir
definitivamente a função de Corte Constitucional e abandonar a função de Corte
de Revisão. Temos que confiar na racionalidade do sistema e na aplicação de
nossas decisões pelas Cortes de origem. (...) A decisão, que foi do legislador e não
nossa, de não mais submeter ao STF, individualmente, os recursos múltiplos,
precisa estar cercada de mecanismos que a tornem efetiva, especialmente nestas
primeiras decisões sobre procedimento (...). É plenamente consentânea, portanto,
com o novo modelo, a possibilidade de se aplicar o decidido quanto a uma questão
constitucional a todos os múltiplos casos em que a mesma questão se apresente
como determinante do destino da demanda, ainda que revestida de circunstâncias
acidentais diversas”.
8. É inegável, por conseguinte, que, atualmente, a força expansiva
das decisões do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando tomadas em
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casos concretos, não decorre apenas e tão somente de resolução do
Senado, nas hipóteses de que trata o art. 52, X da Constituição. É
fenômeno que está se universalizando, por força de todo um conjunto
normativo constitucional e infraconstitucional, direcionado a conferir
racionalidade e efetividade às decisões dos tribunais superiores e, como
não poderia deixar de ser, especialmente os da Corte Suprema.
9. Pois bem, certamente contaminado e sensibilizado por essa clara e
enfática mensagem imposta pelo sistema normativo, quanto ao caráter
expansivo de que devem se revestir as suas decisões, o Supremo Tribunal
Federal, em vários precedentes importantes, tomados em casos concretos,
passou, ele próprio, a enunciar o que depois se convencionou chamar de
modulação de efeitos, que outra coisa não é senão dispor sobre a
repercussão daquela específica decisão a outros casos análogos. Essa
tendência da jurisprudência do Tribunal restou afirmada com sua posição
francamente favorável à aplicação, também em controle incidental de
constitucionalidade, da técnica consagrada no art. 27 da Lei 9.868/1999,
que, ao tratar das decisões que, em ações diretas, declaram a
inconstitucionalidade de preceito normativo, permite que o Tribunal
atribua efeitos restritos e de caráter temporal. Ora, ao estabelecer formas e
limites a serem observados na repercussão de suas decisões – tomadas,
enfatize-se, também em casos concretos –, o Tribunal está, implícita mas
inquestionavelmente, reconhecendo e atribuindo-lhes força expansiva e
universalizante.
Cito alguns exemplos em que tal fenômeno ocorreu. No julgamento
do INQ 687/SP, (Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, maioria, j. 25/08/1999,
DJ de 09/11/2001), o Tribunal decidiu cancelar a Súmula 394, segundo a
qual “cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência
especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam
iniciados após a cessação daquele exercício”. Passou-se a entender que,
finalizado o exercício do cargo ou função correspondente, cessaria
imediatamente a prerrogativa de foro especial. Decidiu-se, todavia,
atribuir modulação temporal a essa decisão, a fim de considerar
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legítimos, ressalvando-os de nulidade, “todos os atos praticados e decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula 394, enquanto
vigorou”.
O mesmo ocorreu no julgamento do CC 7.204/MG (Rel. Min. Ayres
Britto, Pleno, maioria, j. 29/06/2005, DJ de 09/12/2005), em que se discutia
a competência para o processo e julgamento de demandas por danos
materiais e morais, movidas por empregado contra empregador. A
jurisprudência, até então pacífica no STF, era a de que tais causas seriam
da competência da Justiça Comum estadual. Revisando esse
entendimento, o Tribunal passou a entender que a competência, na
verdade, deveria passar a ser da Justiça do Trabalho. Todavia, em face das
inumeráveis ações já julgadas ou ainda em curso perante a Justiça
comum, o Tribunal fixou marcos modulatórios à nova orientação,
atribuindo, expressamente, “eficácia prospectiva” à sua decisão: a nova
orientação somente seria adotada (a) para causas supervenientes à EC
45/2004 e (b) desde que ainda não julgadas, em seu mérito.
No julgamento de MS 26.604/DF (Rel. Min. Carmen Lúcia, Pleno,
maioria, j. 04/10/2007, DJ de 03/10/2008), o Tribunal passou a entender que
“o desligamento do parlamentar do mandato, em razão da ruptura, imotivada e
assumida no exercício da sua liberdade pessoal, do vínculo partidário que
assumira, no sistema de representação política proporcional, provoca o
desprovimento automático do cargo”, considerando, entre outras razões, que
“é direito do partido político manter o número de cadeiras obtidas na eleição
proporcional”. Decidiu, todavia, que, “razões de segurança jurídica, e que se
impõem também na evolução jurisprudencial, determinam seja o cuidado novo
sobre tema antigo pela jurisdição concebido como forma de certeza e não como
causa de sobressaltos para os cidadãos. Não tendo havido mudanças na legislação
sobre o tema, tem-se reconhecido o direito de o Impetrante titularizar os
mandatos por ele obtidos nas eleições de 2006, mas com modulação de efeitos
dessa decisão para que se produzam a partir da data da resposta do Tribunal
Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398/2007”.
No julgamento do RE 560.626/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno,
maioria, j. 12/06/2008, DJe de 05/12/2008), o Tribunal, considerando que a
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matéria
estava
reservada
à
lei
complementar,
considerou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que dispuseram
sobre prazo de prescrição e decadência em matéria tributária. Todavia,
em nome da segurança jurídica, deu-se efeito prospectivo à decisão, para
considerar legítimos “os recolhimentos efetuados nos prazos previstos os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste
julgamento”.
No julgamento do RE 600.885/RS (Rel. Min. Carmen Lúcia, Pleno,
maioria, j. 09/02/2011, DJe de 01/07/2011), o Tribunal entendeu que, por
imposição constitucional, os requisitos para ingresso nas forças armadas
constituem matéria reservada ao princípio da legalidade estrita, de modo
que somente a lei poderia estabelecê-los. Assim, considerou nãorecepcionada pela Constituição de 1988 a expressão “nos regulamentos
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”, constante do art. 10 da Lei
6880/1980. Todavia, decidiu também, que “o princípio da segurança jurídica
impõe que, mais de vinte anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de
concursos foram realizados se observando aquela regra geral, modulem-se os
efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em
editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de
dezembro de 2011”.
No julgamento do RE 637.485/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno,
maioria, j. 01/08/2012, DJe 21/05/2013), que versou sobre eleição de
Prefeitos, o Tribunal decidiu que o princípio republicano “impede a terceira
eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro
município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do
denominado ‘prefeito itinerante’ ou do ‘prefeito profissional’, o que claramente é
incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de
temporariedade/alternância do exercício do poder”. Mas decidiu, também, que
“mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas
da devida e cuidadosa reflexão sobre as suas consequências, tendo em vista o
postulado da segurança jurídica”, razão pela qual atribui-se efeito
prospectivo à decisão, para alcançar apenas eleições futuras, não as já
realizadas.
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No julgamento do RE 630.733/DF, Min. Gilmar Mendes, (j.
15/05/2013, DJe de 20.11.13), o Plenário afirmou que é legítima, em nome
do princípio da isonomia, a previsão, em edital de concurso, da proibição
de remarcar a data para a realização de prova de aptidão física de
candidato, ainda que motivada por situação particular de saúde ou força
maior que o impeça de realizá-la na data aprazada. Todavia, em nome da
segurança jurídica e considerando que até então era em outro sentido a
jurisprudência do STF a respeito, conferiu-se eficácia prospectiva à
decisão, para considerar válidas as provas de segunda chamada
realizadas até a data da conclusão do julgamento.
É justamente nessas circunstâncias que foi proferido o acórdão
objeto da presente reclamação, no HC 82.959/SP, Min. Marco Aurélio, DJ
de 01/09/2006. Nesse julgamento, ao declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (que trata do
regime de progressão prisional em crimes hediondos), o STF modulou os
efeitos da decisão, para explicitar, no acórdão, por votação unânime, que
ela “não gerará consequências jurídicas em relação a penas já extintas nesta
data”. Aqui, também, portanto, a exemplo do que ocorreu em hipóteses
análogas, ao dispor sobre os limites de aplicação do seu precedente a
outras hipóteses, o Tribunal, inegavelmente, reconheceu e atribuiu
imediata eficácia ultra partes à sua decisão.
Ora, ninguém pôs dúvida sobre a legitimidade dessa decisão do STF.
Mas, mesmo que dúvida a respeito pudesse haver, isso não poderia ser, a
essa altura, colocado como anteparo para o seu fiel cumprimento, com a
força ultra partes que a ela foi atribuída.
10. Considerando, assim, a força expansiva dessas tantas outras
decisões do Supremo Tribunal Federal, além daquelas de que trata o art.
52, X da Constituição, resta saber se todas elas, em caso de
descumprimento, dão ensejo ao imediato ajuizamento de reclamação
perante a Corte Suprema. A resposta afirmativa a essa questão, bem se
percebe, transforma o Supremo Tribunal Federal em órgão de controle
dos atos executivos que decorrem, não apenas das decisões que toma em
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sua competência originária – como as ações de controle concentrado de
constitucionalidade e as ações de descumprimento de preceito
fundamental –, como também de todas as demais decisões por ele
tomadas, quando revestidas, em alguma medida, de eficácia expansiva.
Não há dúvida de que o descumprimento de qualquer dessas
decisões importará, em maior ou menor intensidade, ofensa à autoridade
das decisões da Suprema Corte, o que, numa interpretação literal e
radical do art. 102, I, l da Constituição, permitiria a qualquer prejudicado,
a intentar perante a Corte a ação de reclamação para “garantia da
autoridade de suas decisões”. Todavia, tudo recomenda que se confira
interpretação estrita a essa competência, a exemplo do que já decidiu o
Supremo Tribunal Federal em relação àquela prevista na letra f do mesmo
dispositivo (para julgar originariamente “as causas e os conflitos entre a
União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive
as respectivas entidades da administração indireta”). Relativamente a essa, a
jurisprudência do STF, como assinalou o Ministro Celso de Melo em seu
voto na ACO 597-3 (DJ de 10.08.2006), deu-lhe alcance limitado: “(...) não é
qualquer causa que legitima a invocação do preceito constitucional referido, mas,
exclusivamente, aquelas controvérsias de que possam derivar situações
caracterizadoras de conflito federativo (RTJ 132/109 - RTJ 132/120). Esse
entendimento jurisprudencial evidencia que a aplicabilidade da norma inscrita
no art. 102, I, “f”, da Carta Política restringe-se, tão- somente, àqueles litígios
cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o
princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da
Federação. (…) O alcance da regra de competência originária em questão (CF,
art. 102, I, “f”) foi claramente exposto pelo eminente Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, que, ao julgar a ACO 417/PA, destacou a “ratio” subjacente à
norma constitucional em questão, assinalando-lhe o caráter de absoluta
excepcionalidade: ‘(...) a jurisprudência da Corte traduz uma audaciosa redução
do alcance literal da alínea questionada da sua competência original: cuida-se,
porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada, tãomanifesta, em causas como esta, se mostra a ausência dos fatores determinantes
da excepcional competência originária do S.T.F. para o deslinde jurisdicional dos
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conflitos federativos.’ (RTJ 133/1059-106)”.
Idêntica orientação restritiva foi conferida pelo Tribunal à norma de
competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, tendo o Plenário
decidido que as “ações” a que se refere o citado dispositivo são apenas as
ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção,
habeas data e habeas corpus (ACO 1706 AgR/DF, Pleno, Min. Celso de
Mello, DJe de 18.02.14).
O mesmo sentido restritivo há de ser conferido à norma de
competência sobre cabimento de reclamação. É que, considerando o
vastíssimo elenco de decisões da Corte Suprema com eficácia expansiva, e
a tendência de universalização dessa eficácia, a admissão incondicional
de reclamação em caso de descumprimento de qualquer delas,
transformará o Supremo Tribunal Federal em verdadeira Corte executiva,
suprimindo instâncias locais e atraindo competências próprias das
instâncias ordinárias. Em outras palavras, não se pode estabelecer
sinonímia entre força expansiva e eficácia vinculante erga omnes a ponto
de criar uma necessária relação de mútua dependência entre decisão com
força expansiva e cabimento de reclamação. Por outro lado, conforme
ficou decidido na Reclamação (AgRg) 16.038 (Min. Celso de Mello, 2ª
Turma, j. 22.10.2013, Dje de ) “o remédio constitucional da reclamação
não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual
destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a
submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal
Federal”.
Assim, sem negar a força expansiva de uma significativa gama de
decisões do Supremo Tribunal Federal, é de ser mantida a sua
jurisprudência, segundo a qual, em princípio, a reclamação somente é
admitida quando ajuizada por quem tenha sido parte na relação
processual em que foi proferida a decisão cuja eficácia se busca preservar.
A legitimação ativa mais ampla somente será cabível nas hipóteses
expressamente previstas na Constituição ou em lei ou de atribuição de
efeitos vinculantes erga omnes - notadamente contra atos ofensivos a
decisões tomadas em ações de controle concentrado de
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constitucionalidade e a súmulas vinculantes, em que se admite
legitimação ativa mais ampla (CF, art. 102, § 2º, e art. 103-A, caput e § 3º;
Lei 9.882/99, art. 13, e Lei 11.419/06, art. 7º). Por imposição do sistema e
para dar sentido prático ao caráter expansivo das decisões sobre a
constitucionalidade das normas tomadas pelo STF no âmbito do controle
incidental, há de se considerar também essas decisões suscetíveis de
controle por reclamação, quando ajuizada por entidade ou autoridade
legitimada para a propositura de ação de controle concentrado (CF, art.
103).
11. Nessa linha de entendimento, examine-se o caso concreto.
Considerada apenas a situação jurídica existente à data da sua
propositura, a presente reclamação não seria cabível. Ocorre, porém, que,
no curso do seu julgamento, foi editada a Súmula Vinculante n. 26, do
seguinte teor: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por
crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”.
Assim, considerado esse fato superveniente – a edição de súmula
vinculante, cujo descumprimento enseja a propositura de reclamação,
fato esse que deve ser levado em consideração, nos termos do art. 462 do
CPC - a solução que hoje se impõe é a de conhecer e deferir o pedido. É
assim meu voto.
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
EXPLICAÇÃO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A questão aqui, que aparentemente parece banal,
originou-se de um HC que diz respeito à possibilidade ou não de
progressão de regime de um determinado detido, de um determinado
preso. Mas, no fundo, o que se discutiu aqui com muita intensidade,
Ministro Barroso, Ministra Rosa Weber - que não estavam presentes
quando dessa discussão se iniciou em 2007 -, é saber se o artigo 52, X, da
Constituição Federal continua em vigor, ou se, quis o Ministro Eros Grau,
por força de uma mutação constitucional, ele deixou de ser aplicado.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Não.
Acho que não seria bem isso, Presidente. Acho que é quanto a sua
interpretação que, na verdade, já era controvertida em outro momento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É, ele evoluiu pouco, mas, sim, é que essas são as
palavras do Ministro Eros Grau textualmente.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Pois é.
Mas não se trata de uma interpretação ab-rogante; trata-se de entender
que a eficácia da decisão do Supremo já estaria per se na própria decisão e
com trânsito em julgado, e a fórmula do Senado seria apenas a
publicização da decisão, que não é algo de estranho no contexto do
Direito Comparado porque, vejam, por exemplo, no modelo austríaco já
ocorre essa possibilidade quando, a despeito de se dizer que a eficácia é
erga omnes da decisão, comunica-se ao Bundeskanzler para que ele faça,
diligencie a publicação no Diário Oficial, ou no modelo alemão, ocorre,
então, essa possibilidade de comunicar ao Ministro da Justiça para que se
diligencie a publicação no âmbito do Diário Oficial também, a chamada
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Bundesgesetzblatt.
Então, essa é a questão de mudança de função.
Agora, o Ministro Teori realmente traz uma abordagem muito
interessante em que ele manifesta a preocupação com as consequências
da simples afirmação da eficácia erga omnes, ou com o efeito vinculante,
porque isso daria ensejo a sucessivas reclamações, o que, obviamente, é
algo digno de ser pensado. Mas a questão é que não é de interpretação
ab-rogante, é mais de entender que houve uma mudança e que, de certa
forma, o ministro Teori acaba de listar.
Agora mesmo Sua Excelência - e ontem nós discutíamos isso em
sede de mandado de injunção -, quer dizer, na medida em que há uma
decisão - e nós já afirmamos isso até quando deferimos reclamação em
caso de greve de servidores públicos -, nós dissemos, no mandado de
injunção, que há uma ordem que pode resolver até uma situação
concreta, mas que há um outro comando que transcende, que vai para
além das partes envolvidas. Isso que ele acaba de relatar.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - É, eu salientei isso no
voto.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É, no voto.
Então, também, em casos de repercussão geral.
Nós tivemos até um caso - eu até tomei uma nota aqui - da relatoria
do saudoso ministro Menezes Direito, em que nós declaramos a
inconstitucionalidade de uma lei incidentalmente numa situação com
repercussão geral. E aí veio uma ADI, e o ministro Direito, que foi relator
dessa ADI, considerou-a prejudicada, porque a decisão já tinha sido
tomada em sede incidental com repercussão geral. O ministro Teori acaba
de relatar aí vários casos. É um pouco essa...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente, Vossa Excelência tem toda razão. Eu ia
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continuar o raciocínio.
O Ministro Eros Grau, com toda a profundidade de reflexão que ele
sempre trazia aos julgamentos, ele, textualmente - eu transcrevo isso no
meu voto -, entendia que teria havido uma mutação constitucional, tendo
em conta essa evolução toda que foi relatada por Vossa Excelência, o
Ministro Gilmar Mendes, e, agora, também, pelo Ministro Teori Zavascki,
no sentido de que, a partir, sobretudo, da Emenda Constitucional
45/2004, as decisões do Supremo Tribunal Federal - no dizer do Ministro
Teori Zavascki - teriam um efeito expansivo.
Eu penso que nós estamos diante de alguns conceitos diferentes e
distintos que precisamos, de certa maneira, esclarecer para aprofundar a
discussão. Um, é o efeito erga omnes, que não se confunde absolutamente
com o efeito vinculante. Todos nós sabemos disso, e não vou fazer
nenhuma consideração a respeito disso. Mas o efeito erga omnes é aquele
que se dá às nossas decisões no controle concentrado de
constitucionalidade.
Há algumas situações, sobretudo depois da Emenda Constitucional
45/2004, no caso das súmulas vinculantes, em que o nosso efeito, o efeito
das nossas decisões é vinculante, mas não se confunde com o efeito erga
omnes. Mas acontece que, da leitura do artigo 52, X, da Constituição, nós
temos um terceiro conceito porque:
"Art. 52º. Compete privativamente ao Senado Federal:
X. suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional (...)."
E, a meu ver, esse conceito não se confunde nem com o efeito
vinculante e nem com o efeito erga omnes, aqui se trata de uma suspensão
quando o Senado Federal, neste caso, passa a atuar não só no âmbito
federal, mas como um órgão nacional na medida em que...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - Pois não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Senado não declara
a inconstitucionalidade, apenas suspende – como ressaltou Vossa
Excelência –, no território nacional, a execução da lei.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois é. Então, são conceitos distintos, e, no meu voto,
embora eu até possa, tendo em vista o transcurso do tempo, o decurso do
tempo, que acabou fazendo que nós editássemos aqui, em 2009, uma
súmula a respeito desse tema. O julgamento começou em 2007. Então,
alguns se encaminharam no sentido do não conhecimento, mas da
concessão de um habeas corpus de ofício. Agora, a minha preocupação,
eminente Ministro Gilmar Mendes, foi no sentido - até porque a doutrina
é muito controvertida no que diz respeito ao efeito meramente de dar
publicidade às nossas decisões, discuti-se, também, se o Senado teria ou
não uma discricionariedade de suspender ou não, ou se seria compulsória
essa atuação do Senado, a partir da nossa decisão; é um tema
extremamente complexo. Mas, eu, no meu voto - embora possa, agora, na
conclusão, tendo em conta a superveniência da nossa súmula vinculante,
quer dizer, depois de iniciado o julgamento, eventualmente, prover a
reclamação -, eu continuo com o ponto de vista no sentido de entender
que o artigo 52, X, está hígido, em pleno vigor, deve ser aplicado; nós
devemos continuar comunicando, como estamos fazendo, ao Senado
Federal, toda vez que tomamos uma decisão no controle difuso de
constitucionalidade, no sentido de expungir, do universo jurídico, uma
determinada norma contrária à Constituição, ainda que com efeito inter
partes. Até porque, pretendi, no meu voto, com todo o respeito, preservar
esse delicadíssimo equilíbrio que deve haver entre os Poderes. Quer dizer,
é uma das instituições mais antigas da nossa história constitucional, essa
possibilidade de o Senado suspender as nossas decisões do controle
difuso, e eu entendi que, em que pese todas essas evoluções a que o
Ministro Gilmar Mendes e também o Ministro Teori Zavascki fizeram
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alusões, quer dizer, eu penso que esse dispositivo continua hígido, não
obstante o fato de reconhecer que nós temos, a partir, sobretudo 2004,
depois da edição da Emenda 45, nós temos aqui conferido as nossas
decisões, ou as nossas decisões por força dessas mutações, alterações
constitucionais e legislativas, tem um efeito expansivo, como Vossa
Excelência bem classificou.
Mas, por hora, queria apenas colocar as balizas dessa nossa
discussão para os dois Doutos Membros que se incorporaram ao nosso
Plenário para que pudéssemos, em conjunto, fazer uma reflexão
apropriada.
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PLENÁRIO

RECLAMAÇÃO 4.335 ACRE
EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência me
permite, Ministro Barroso?
Relativamente à vigência ou não do art. 52, não tenho nenhuma
dúvida em acompanhar esse entendimento de Vossa Excelência. Apenas
ressalto que, quando ele foi introduzido, em 1934, o dispositivo tinha um
sentido que hoje já não tem mais, na medida em que, naquela época, era
só aquela a forma de se dar eficácia ultra partes às decisões do Supremo,
e só em casos de declaração de inconstitucionalidade. A essa fórmula
original e única, foram depois agregadas outras mais, a começar por todo
o sistema de controle concentrado.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Essa
que é a questão. Eu acho que - eu não me lembro mais do voto do
ministro Eros...
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Acompanhando Vossa
Excelência.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Acompanhou Vossa
Excelência quanto à mutação constitucional.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Sim.
Mas eu não me lembro quanto a esse aspecto de ele ter afirmado uma
interpretação ab-rogante do 52, X, porque, mesmo nos sistemas que
declaram a eficácia erga omnes da decisão, há esse modelo - pelo menos no
sistema germânico, a ideia da chamada Gesetzkraft - da força de lei, que
tem essa intervenção, seja de uma autoridade do Executivo ou de uma
outra autoridade para fins de diligenciar a publicidade. Era algo que, na
época, era advogado pelo Lúcio Bettencourt, em relação, inclusive, à
fórmula do Senado. Ele chegou a dizer que não fazia sentido. Então, não
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se colocou essa questão da interpretação ab-rogante.
Eu queria também, antes do pronunciamento do ministro Barroso,
chamar a atenção para um outro aspecto relevante, que é o que o Tribunal
tem feito - o ministro Teori também já abordou esse aspecto - no que diz
respeito à, especialmente, modulação de efeitos em sede de controle
incidental. Nós já nos perguntamos se isso era possível e respondemos
afirmativamente. E praticamente já tivemos inúmeros casos, a partir do
caso de, salvo engano, Mira Estrela.
Depois, nesse próprio caso da progressão de regime, neste habeas
corpus, também aceitamos a ideia da modulação de efeitos. Em geral,
salvo situações muito especiais, a modulação de efeitos implica uma
transcendência.
O caso do Mira Estrela, por exemplo, nós dissemos - e até
concitamos o TSE para que evitasse uma resolução - que a decisão valerá
apenas para a próxima legislatura, em relação a este caso e tantos outros
que forem idênticos.
Quando há modulação de efeitos, inevitavelmente, nós estamos
assumindo, veja - independentemente da consulta ao Senado e de sua
participação -, que a decisão - e a decisão é nossa - transcende o caso
concreto. Então, este é um ponto importante, que já foi ferido.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite, apenas
uma indagação? Eu também não tenho resposta para essa minha
indagação, que até a faço em termos, talvez, retóricos. Neste caso, como
esse de Mira Estrela, Vossa Excelência admitiria uma reclamação contra
uma decisão, enfim, num outro caso? Porque essa é a grande questão que
se discute aqui.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR)
Poderíamos discutir isso.
O que o ministro Teori traz é uma pensata, com a qual eu concordo.
Devo-lhe dizer, também, não tenho dificuldade de me ajustar ao voto
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proferido por Sua Excelência, se for o caso, em relação à crise por que
passamos. E, na medida em que expandimos, simplesmente, o que Sua
Excelência está dizendo, em última instância, é: a despeito do efeito
expansivo, reconhecer, como causa imediata, a reclamação, vai importar
num acúmulo, que nós já sabemos, basta olhar as estatísticas, para
verificar o salto que nós tivemos, especialmente, depois de 2004. Mas,
antes disso, já se dava. Então, Sua Excelência, inclusive, está propondo
que os legitimados sejam, para a reclamação, não apenas as partes, mas
também os legitimados para a ADI, permitindo, então, um filtro, nesses
casos dessa jurisprudência defensiva, o que é uma abordagem.
Mas, eu responderia inicialmente de forma afirmativa. Mas, veja,
vamos imaginar que o Senado nada faça num caso como Mira Estrela.
Nem sei se fez. Era a lei municipal, do pequeno município de São Paulo.
Veja, isso provocou uma revolução em todo o sistema, quer dizer,
reorientou toda a composição das câmaras de vereadores; deu ensejo,
inclusive, a uma emenda constitucional, sem que se cogitasse de
intervenção do Senado. E a decisão, inclusive, foi para além do caso
concreto, afetando centenas, talvez até milhares de municípios.
Então, o caso da modulação de efeitos, parece-me um argumento
decisivo.
Há outros exemplos que nós temos citado em matéria, por exemplo,
de lei municipal. Declaramos a inconstitucionalidade de uma lei
municipal nesses casos todos que se avolumam aqui: IPTU progressivo,
taxa de iluminação pública, todos esses. Declaramos um caso no Plenário,
e, em seguida, passamos a aplicar a fórmula do 557. É um dado
inevitável. Não trazemos mais a plenário, e praticamente todos os
ministros que estão aqui há algum tempo já tiveram oportunidade de
dizer: "O Plenário, na assentada tal, declarou a inconstitucionalidade da
lei municipal X, e, portanto, afasto também a lei inconstitucional Y do
município tal." Isso é mais até do que a simples coisa julgada, porque, a
rigor, a gente está aqui aplicando um entendimento de aplicação do efeito
vinculante, vamos dizer assim, dos fundamentos determinantes, porque,
se fôssemos ser ortodoxos, teríamos de trazer cada uma dessas leis
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municipais, o que é impossível num caso de tese e num caso de
mimetismo institucional - e a isso o ministro Teori chamou de compressão
expansiva ou efeito expansivo. Mas isso tem sido praticado também por
todos os ministros, em função da impossibilidade de trazer apenas para
repetir retoricamente que a lei de Jundiaí é igual à lei de Taubaté, em
matérias como essa de IPTU progressivo, de taxa de iluminação pública
ou, sei lá, de ISS, coisas desse tipo. Então, entende-se que a tese já está
fixada.
Por isso que eu entendo que é uma evolução significativa o que Sua
Excelência propõe, porque ele não está declarando revogado o 52-X, nem
coloca em xeque, mas diz: "A decisão já tem um efeito expansivo." E
reconhece a possibilidade de fazer, então, a reclamação, só que por um
filtro, como é da nossa tradição, em alguma medida.
Se a gente for olhar a evolução, mesmo da reclamação - ministro
Celso terá, inclusive, maiores informações a propósito desse assunto -,
mas, num primeiro momento, o Tribunal já temeroso dessa questão da
reclamação, ele não admitia a reclamação em matéria de ADI, a não ser
que fosse pelas partes envolvidas no processo.
Depois que veio especialmente - e esse é um impulso, inclusive, que
marca a Emenda nº 3 da ADC -, diz-se claramente que a ideia do efeito
vinculante vinha para abrir o sistema para as reclamações, é que se
passou, então, a admitir de maneira mais generalizada. E, na ADC, isso,
então, ficou muito claro. Mas, inicialmente, o Tribunal não admitia, a não
ser para as partes do processo. Era esse o propósito.
E o ministro Teori está chamando a atenção, realmente, para os
riscos que podem ocorrer. E, aí, o que ele está criando é aquilo que um
pouco o Kelsen chamava quando falava dos legitimados da Constituição,
legitimados para fazer a ADI. Kelsen chamava de advogados da
Constituição. Aqui, um pouco isso, quer dizer, aqueles que poderão, de
alguma forma atuar, que são esses do artigo 103, e nós até já demos outras
legitimidades a eles quando admitimos também no âmbito da ADPF.
Mas é um pouco esse o espírito, é de que, a rigor, a gente já não
chancela mais diuturnamente essa fórmula do Senado. E uma grande
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inequívoca revisão se dá quando nós admitimos - e temos admitido - a
modulação de efeitos em sede de controle.
Há o caso, por exemplo, da prescrição em matéria de Previdência
Social, os dez anos. Aqui, também, o Tribunal declarou a
inconstitucionalidade da norma, fez uma modulação de efeitos, inclusive
interna, dizendo que aqueles que já tinham entrado com o processo
poderiam continuar, mas que não haveria direito de repetição de indébito
aberto. Ora, uma decisão que projetou efeitos para além do caso concreto
de maneira muito evidente, muito notória, sem que se cogitasse da
intervenção do Senado. Vamos dizer, talvez, até tivéssemos uma crise, se
amanhã o Senado dissesse: "Não, está suspenso tudo na forma da
nulidade da lei inconstitucional." Nós estamos dizendo: "Não, isso é
matéria de competência do Supremo" - a questão da modulação de
efeitos.
Então, parece-me que o ministro Teori traz uma boa abordagem, até
que eu não tenho dificuldades de subscrever, no contexto em que a
questão se coloca.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O que me parece muito delicado é que a separação dos
Poderes é uma cláusula pétrea. Nós não podemos, por uma interpretação
jurisdicional, limitar os Poderes expressamente concedidos pelo
Constituinte ao Senado Federal.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência me
permite?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Posso
votar?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Claro. Vossa Excelência está com a palavra.
É que nós estávamos ainda na fase de discussão antes de colher o
voto, mas Vossa Excelência tem a palavra.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu
continuarei a ouvir com o maior prazer o Ministro Teori. Fique à
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vontade, eu tenho muito prazer em ouvi-lo.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Apenas para referir
que essa discussão mostrou que, pelo menos, em relação a não revogação
do art. 52 - X, não há controvérsia.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas
ninguém defendeu a revogação.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) Ninguém defendeu. Essa é a questão de como ela deve ser interpretada
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Nem a limitação dos
poderes do Senado, que é um poder político discricionário, segundo a
própria jurisprudência do Supremo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É que houve uma afirmação que teria perdido eficácia e
seria apenas um poder de mera publicidade às nossas decisões.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Mas
isso não é uma mera publicidade...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Trata-se de uma suspensão; é um ato importante.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vai suspender, vai ter o
efeito próprio de suspender a execução.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Se me permite, Ministro
Teori, na verdade, o juiz de direito da execução penal criou e disse: “tudo
bem, o Supremo assim decidiu, naquele habeas corpus, que é
inconstitucional o artigo que vedava a progressão do regime no caso de
crime hediondo. Mas, embora sabedor disso, tratou-se de uma declaração
incidental por parte do Supremo. Eu entendo que eu não estou a ela
jungido.”
Isso criou toda a discussão do art. 52. Ele disse expressamente: art.
52, X. Na verdade, o Senado...
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - E ele
invocava exatamente o 52 - X, dizendo....
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Obrigou o Supremo a
se debruçar sobre isso.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) Quando, na verdade, naquele caso, como eu disse, o Tribunal não só fez
modulação de efeito, como também outorgou... Eu me lembro que o
Barbosa Moreira, quando se discutiu essa coisa de efeito vinculante, ainda
antes da súmula, ele dizia: "O efeito vinculante já está aí, até mesmo pela
fórmula do art. 557."
Naquele caso, o Tribunal decidiu, tendo em vista a massa de
processos, que haveria a possibilidade de que cada relator decidisse
monocraticamente os habeas corpus. Até hoje, nós temos essa orientação e
depois a repetimos em outros casos, o que era uma forma de reconhecer
um efeito para além do caso concreto.

7
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6891713.

182
20/03/2014

PLENÁRIO
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu ouvi com grande prazer e muito proveito a discussão e ouvi e li o voto
precioso, verdadeiramente, do Ministro Teori Zavascki, porque acho que
ele recenseou todas as questões importantes e todos os precedentes
importantes.
E eu estou de acordo com sua Excelência - e de longa data - que o
papel dos precedentes no sistema brasileiro vem mudando ao longo do
tempo. Na verdade, os dois grandes sistemas jurídicos, eles vêm se
aproximando, porque, na tradição romano-germânica, cada vez mais, os
precedentes têm um papel mais importante, e, na tradição do Direito
anglo-saxão, cada vez mais, a legislação escrita vem proliferando. E eu
acho que essa é uma mudança saudável, embora boa parte dos juristas
brasileiros seja crítico dessa ascensão dos precedentes, eu acho que ela
não só é importante como é uma inevitabilidade, porque o respeito aos
precedentes e à expansão do papel dos precedentes atende a três
finalidades constitucionais importantes: a primeira é a segurança jurídica.
Na medida em que os tribunais inferiores respeitem, de uma maneira
geral, as decisões dos tribunais superiores, cria-se um direito mais
previsível e, consequentemente, menos instável. E, hoje em dia, há um
entendimento que se generaliza de que a norma não é apenas aquele
relato abstrato que está no texto. As normas jurídicas são um produto da
interação entre o enunciado normativo e a realidade. Portanto, o Direito é,
em última análise, o que os tribunais dizem que é. Além disso, essa
disseminação do respeito aos precedentes atende o princípio da isonomia,
na medida em que evita-se que pessoas em igual situação tenham
desfechos diferentes para o seu caso, o que é, em alguma medida, sempre
repugnante para o Direito. E, por fim, o respeito aos precedentes valoriza
o princípio da eficiência, porque torna a prestação jurisdicional mais fácil,
na medida em que o juiz ou os tribunais inferiores possam simplesmente
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justificar as suas decisões à luz de uma jurisprudência que já se formou.
De modo que sou um defensor de longa data disso que eu costumava
chamar de cultura de respeito aos precedentes, e que o Ministro chamou
de efeito expansivo na sua decisão.
Um dos problemas para essa disseminação da cultura dos
precedentes é a própria atuação dos tribunais - aí incluído o nosso. E o
STJ também. É que, no volume em que a gente julga, e na quantidade de
decisões monocráticas que se tomam, as divergências se multiplicam, ou
a oscilação de jurisprudência é muito notável, e isso enfraquece o papel
dos precedentes. Temos casos sucessivos aqui, por exemplo, em que o STJ
pacifica um entendimento, às vezes, edita uma súmula sobre um
determinado entendimento, e o Supremo entende que não cabe recurso
extraordinário. Um dia, depois de anos, o Supremo admite um recurso
extraordinário, e muda tudo.
Portanto, na medida em que nós estejamos valorizando os
precedentes, teremos que tratar com maior importância os nossos
próprios precedentes. E isso se insere neste saneamento que nós todos
reconhecemos que precisamos fazer para julgar menos e melhor e,
evidentemente, com mais constância.
De modo que acho que os Ministros Teori, Gilmar e eu temos uma
posição relativamente consensual - e, a meu ver, Vossa Excelência
também - no sentido de que é importante essa expansão dos precedentes.
E, embora os precedentes só vinculem verticalmente para baixo, na linha
da doutrina da stare decisis, eles, em alguma medida moral deviam
vincular horizontalmente, ou seja, o próprio tribunal preservar, na
medida do possível, a sua jurisprudência.
Só para fazer um último comentário mais doutrinário, na medida em
que nós venhamos a expandir esse papel dos precedentes - para usar o
verbo utilizado pelo Ministro Teori -, teremos que produzir decisões em
que a tese jurídica afirmada seja mais nítida - o que, no Direito anglosaxão, se chama holding. Muitas vezes - a meu ver, esse é o papel da
ementa, e tenho procurado discutir isso -, era preciso que ficasse mais
claro, prima facie, qual foi a tese jurídica afirmada pelo Supremo. E,
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muitas vezes, isso não é muito fácil.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência me permite uma rapidíssima
intervenção?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Claro, com
todo o prazer.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É que a técnica de decisão adotada pelo Supremo
Tribunal Federal leva justamente a essa "confusão". Porque temos, na
verdade, onze votos individuais, e, nas Cortes constitucionais e na
Suprema Corte norte-americana, existe um único voto que traduza a tese
central, que foi aprovada pela Corte, e, eventualmente, junte-se a ela o
voto dissidente. Apenas isso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - De acordo.
Daí, a minha proposta de que, em algum lugar do futuro, nós
tenhamos uma fórmula pela qual a ementa do voto seja aprovada pela
maioria que sufragou aquele entendimento - eu sei que o Ministro Marco
Aurélio tem uma posição divergente, e eu respeito, como todas as
posições dele, até porque, neste caso aqui subjacente, o que prevaleceu,
na questão da progressão de regime em caso de crime hediondo, foi uma
posição vencida dele defendida por muito tempo, para fazer justiça -, mas
- ressalvada a posição do Ministro Marco Aurélio - eu acho que nós
termos uma tese jurídica claramente definida é um passo importante
nessa disseminação do precedente que nós todos estamos defendendo.
E eu também concordo com as observações feitas pelo Ministro
Gilmar de que a modulação que nós temos feito dos efeitos temporais,
tanto no caso de declaração incidental de inconstitucionalidade, como no
caso de modificação de jurisprudência, é evidentemente uma objetivação
do processo subjetivo, porque produzem-se efeitos para além daquele
caso concreto que está sendo julgado.
De modo que eu estou em concordância com todas as premissas, eu
diria, doutrinárias e filosóficas do voto do Ministro Teori, inclusive, com a
evolução do tratamento dos precedentes no Direito brasileiro.
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Mais que isso, eu concordo com a tese de fundo do Ministro Gilmar
Mendes, que motivou o seu voto inicial, de que as decisões do Plenário
do Supremo, sobretudo em matéria constitucional, devam ser, como regra
geral, de observância obrigatória. Portanto, eu sou a favor de que decisões
tomadas por maioria absoluta do Plenário do Supremo tenham a força de
um precedente que deve ser respeitado de uma maneira geral.
É claro que permitirmos o cabimento de reclamação, sempre que
entendemos que houve essa violação, acho que inviabilizaria o Tribunal,
inviabilizaria para além do que nós já estamos padecendo aqui em
volume de trabalho.
De modo que, embora goste da tese de fundo, e mesmo seja uma
pessoa que doutrinariamente sustenta a possibilidade de mutação
constitucional - quer dizer, eu acho que a Constituição pode ser
modificada, a Constituição é um produto do poder constituinte
originário, ela é um produto da obra do poder constituinte reformador -,
acho que ela é produto da mutação constitucional, tal como interpretada
pelos tribunais, e eventualmente até pelo Poder Legislativo, porque há
uma interação permanente da Constituição com a realidade e tanto o
legislador, quanto o julgador têm o papel importante de atualizarem o
sentido da Constituição. Porém, encontro, como limite a esse processo de
mutação constitucional, a textualidade dos dispositivos constitucionais.
De forma que, embora goste da ideia, acho que ela não é compatível com
o Texto Constitucional, na redação do art. 52, X. Devo dizer que é, mais
ou menos, a mesma situação, Ministro Lewandowski, em que me
encontro no tocante aos efeitos jurídicos da condenação judicial
transitada em julgado.
Eu também não acho boa a solução constitucional de submeter uma
decisão do Supremo Tribunal Federal a uma deliberação política do
Congresso Nacional. Não acho uma solução feliz. Mas é a que, a meu ver,
consta da Constituição. E acho que, diante do impasse que se criou,
estabeleceu-se um diálogo institucional entre o Supremo e o Congresso
Nacional. E, como todos nós sabemos, o Senado Federal já aprovou uma
emenda constitucional, modificando o dispositivo específico, para dar-se,
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como efeito da condenação em definitiva em processo penal, a perda do
mandato, presentes determinados pressupostos. A matéria, pelo que
creio, já deve estar na Câmara.
De modo que eu acho que aqui a solução institucionalmente mais
legítima é a mesma. Portanto, o Supremo acha que esse modelo deve
mudar. Porém, como ele está previsto textualmente na Constituição, e nós
não somos poder constituinte originário, nem tampouco derivado, eu
acho que se pode doutrinariamente concitar o Congresso Nacional a agir.
Porém, penso não ser possível interpretar um Texto Constitucional, como
nenhum texto, contra a sua literalidade, contra as possibilidades
semânticas que ele oferece, porque, se assim fosse, nós nos tornaríamos
donos da razão e donos da verdade em todo e qualquer caso, e o
constituinte seria irrelevante.
De modo que eu gosto da tese, mas vejo este obstáculo: a mutação
do artigo 52, X. Eu acho até que a realidade tem impulsionado no sentido
da mutação, mas nós não podemos prescindir da mudança do Texto.
E, por essa razão, nas minhas anotações iniciais, eu estava
acompanhando a posição iniciada pelo Ministro Sepúlveda Pertence e
acompanhada por Vossa Excelência Ministro Lewandowski e, penso, por
outros Ministros que participaram da votação. Assim, o meu ponto de
vista, para que fique claro, eu entendo, embora lamente, que não é
possível interpretar-se a mutação do artigo 52, X, por obstáculo
insuperável decorrente da textualidade do dispositivo.
O Ministro Teori, todavia, trouxe uma solução diversa e engenhosa,
porque, na linha do que eu entendia, a hipótese era de não conhecimento
da reclamação, mas de concessão de habeas corpus de ofício, se ainda
houvesse algum proveito, porque já se passaram muitos anos - mas, ainda
assim, simbolicamente faria sentido. O Ministro Teori, no entanto, está
conhecendo e deferindo a reclamação, pelo que bem entendi, não por
considerar ter havido uma mutação do artigo 52, inciso X, mas por
considerar que, posteriormente ao ajuizamento da reclamação, sobreveio
a Súmula Vinculante nº 26 e que, efetivamente, a decisão impugnada
violaria essa Súmula Vinculante. Esse é o ponto de vista defendido por
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Vossa Excelência. E, contra inobservância de súmula vinculante, nós não
temos dúvida de que caiba reclamação. De modo que essa solução
encontrada pelo eminente Ministro Teori pode, talvez, unificar o
pensamento de todos nós, porque acho que há consenso quanto ao
cabimento de reclamação contra inobservância de súmula.
Assim, louvando - não formalmente, mas sinceramente - esse
impulso dado pelo voto do Ministro Gilmar Mendes no sentido de
reconhecer a mutação constitucional e vendo isso, talvez, quase como que
um apelo ao legislador ou ao poder constituinte reformador para que
reveja isso, porque acho que é bom, para o país e para a jurisdição, a
universalização dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, do
Plenário, eu, no entanto, manifesto-me contrariamente ao reconhecimento
da mutação constitucional, porém adiro ao voto do Ministro Teori
Zavascki para conhecer e julgar procedente a Reclamação por
inobservância da Súmula Vinculante nº 26.
É como voto, Presidente.
*****
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente,
quando fiz o estudo sobre este processo, muito me impressionou um
brilhante voto-vista trazido por Vossa Excelência. Eu já ficaria encantada
com o voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, e com o voto
do Ministro Eros Grau, ambos, pelo menos na minha leitura, no sentido
do reconhecimento da mutação constitucional. Chamou-me a atenção o
voto do Ministro Eros Grau, onde ele propunha, inclusive dizia que o
exemplo era perfeito, porque se passaria a uma mudança do enunciado
normativo: de “suspensão da execução”, passar-se-ia a ler “dar
publicidade”. O Senado daria publicidade.
Também tenho dificuldade, porque não consigo afastar as amarras
do texto da Constituição Federal, na mesma linha do que votei na perda
do mandado. Entendo que a literalidade do texto – aspecto que foi muito
bem destacado pelo Ministro Luís Roberto – não me permite chegar à
conclusão da mutação constitucional, porque não seria uma mudança.
Teríamos de chegar a uma modificação do próprio enunciado normativo,
e entendo que há amarra constitucional.
Por isso, quando Vossa Excelência trouxe o voto-vista e o Ministro
Teori pediu vista dos autos, aguardei com muita ansiedade e curiosidade
o voto do Ministro Teori, inclusive ele me disse: “mas deixou de fazer tal
coisa para ficar lendo?” Fiquei encantada também com o voto do Ministro
Teori e concluí que o desfecho de Sua Excelência, no caso, foi o que
melhor se adapta, porque estamos em sede de reclamação. Eu também
tenho emprestado à reclamação uma interpretação restritiva ao texto
constitucional.
Há um fato novo, qual seja o advento da Súmula Vinculante nº 26,
então como decidir, com todo o respeito, de outra forma? Por isso não
acompanho o não conhecimento da reclamação e me proponho, em
função do fato novo, art. 462 do CPC, a conhecer da reclamação e acolhêla justamente nos moldes propostos pelo eminente Ministro Teori.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, de início,
penso que, considerada a própria jurisprudência do Tribunal, não é dado
admitir a reclamação. As proclamações têm sido no sentido da
necessidade de ter-se o ato, que se diz inobservado, como anterior ao
atacado. No caso, somente após a prática do ato impugnado é que surgiu
o verbete vinculante da súmula.
Estou cansado de negar sequência a reclamações e já trouxe,
inclusive, agravos ao Plenário, e este subscreveu essa óptica. Não
podemos pretender que o autor do ato questionado implemente
premonição quanto a um pronunciamento futuro do Supremo, e
dizermos simplesmente que, porque deveria presumir esse ato futuro, o
teria inobservado.
Vossa Excelência é o Relator no caso?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O Relator foi o Ministro Gilmar. Houve uma divergência
aberta pelo Ministro Sepúlveda Pertence.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Peço vênia àqueles
que admitem a reclamação para entendê-la inadequada.
O sistema reserva duas espécies de controle: o difuso, dito concreto,
e o concentrado, tomado como abstrato. Indago: podemos estender ao
controle difuso a eficácia erga omnes? Se o fizermos estaremos
embaralhando os dois controles e a eles dando a mesma consequência
jurídico-constitucional. Precisamos imaginar que o controle difuso é
implementado por qualquer órgão investido do ofício judicante.
A eficácia erga omnes será específica ao crivo do Supremo? O ministro
Luiz Roberto Barroso, a meu ver – pode ser que estejamos errados –, com
proficiência, apontou que há um preceito originário a prever que,
pronunciando-se o Supremo, e não outro órgão investido do ofício
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judicante, no campo do controle difuso, essa decisão é comunicada ao
Senado Federal para que a estenda, em termos de pecha, em termos de
inconstitucionalidade? Não. Para que suspenda, no território nacional,
pouco importando a origem da norma, se federal, estadual ou municipal,
a execução. Não posso fugir a isso, Presidente. O direito posto é esse, a
menos que estabeleçamos – e não somos legisladores positivos – outro.
Por isso, acompanho o Relator – e o acompanho também, como
preconizado pelo ministro Sepúlveda Pertence – na concessão da ordem,
de ofício, tendo em conta a individualização da pena. Na primeira vez
que a matéria veio ao Plenário, fiquei vencido de forma isolada. Depois,
houve a evolução do Colegiado, reconhecendo-se o direito à progressão.
É como voto.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O tema ora em
exame mostra-se realmente instigante, além de particularmente enriquecido
por todos os votos até agora proferidos.
Na realidade, os votos substanciosos que os eminentes Ministros
pronunciaram no presente julgamento propiciam a formação de densa
massa crítica que nos induz a importantes reflexões em torno dos poderes
desta Corte Suprema, notadamente quando no exercício de sua jurisdição
constitucional.
Inquestionável o valor da jurisprudência dos Tribunais, cujas reiteradas
decisões sobre os diversos temas que lhes são submetidos iluminam o
processo de interpretação do direito, tal como tem assinalado o Supremo
Tribunal Federal (RTJ 195/281-288, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Daí o relevo que assume a análise da questão pertinente à mutação
informal da Constituição, especialmente o debate em torno da subsistência,
ou não, do que estabelece o inciso X do art. 52 da Carta Política, ainda
mais se se considerar a visão crítica de alguns eminentes doutrinadores
(ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e
Legislação Constitucional”, p. 1.390, item n. 97.4, 9ª ed., 2013, Atlas; LUÍS
ROBERTO BARROSO, “O Controle de Constitucionalidade no Direito
Brasileiro”, p. 130/131, item n. 3, 4ª ed., 2009, Saraiva; TEORI ALBINO
ZAVASCKI, “Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional”,
p. 43/49, itens ns. 1.7 e 1.8, 2ª ed., 2012, RT; GILMAR FERREIRA MENDES
e PAULO GONET BRANCO, “Curso de Direito Constitucional”,
p. 1.093/1.101, item n. 3.4.3, 8ª ed., 2013, Saraiva, v.g.), cujo magistério tem
ressaltado o esvaziamento progressivo que vem afetando o papel
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institucional do Senado da República no contexto do processo de
controle de constitucionalidade das leis e atos estatais.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Eu fico
impressionado, como disse, com os argumentos trazidos pelo ministro
Teori, especialmente com esse que marca um pouco aquilo que nós temos
chamado de uma jurisprudência defensiva, que é a decorrência da
expansão das reclamações em função do simples reconhecimento da
eficácia erga omnes de efeito vinculante da declaração de
inconstitucionalidade.
Sua Excelência inclusive propôs, então, uma alternativa à reclamação
geral, que é essa reclamação intermediada pelos legitimados para esses
casos em que signifique, que pode ser até uma solução que vimos lidando
com o tema da repercussão geral, onde também estamos tateando com
esse embate. Veja que nós temos discutido se cabe ou não reclamação
nesse tipo de matéria e não temos respondido afirmativamente, não por
doxa, não por uma doutrina, mas por razões pragmáticas, por medo de
trazer para cá uma avalanche de processos, pode ser, então, também uma
solução.
Acho que até o ministro Barroso, esses dias, pediu vista de um
processo em que nós discutíamos essa questão do cabimento de
reclamação em sede de repercussão geral. E aqui nós temos lidado com
essa temática. Então, pareceu-me extremamente engenhosa a solução por
Sua Excelência apresentada, e me parece condizente com o atual estado
da arte. Nós não podemos deixar de ...
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tenho a impressão
de que os fundamentos invocados pelo eminente Ministro TEORI
ZAVASCKI, em seu douto voto, permitirão que se construa um consenso
nesta Corte em torno da matéria ora em exame, sempre com o objetivo
de viabilizar a preservação da integridade do postulado da divisão funcional
do poder e de conferir estabilidade à jurisprudência firmada por esta Corte
Suprema, jamais deixando de negar, de outro lado – como salientou Sua
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Excelência em seu douto voto –, “a força expansiva de uma significativa
gama de decisões do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Parece-me que a proposta do eminente Ministro TEORI ZAVASCKI
permitirá que esta Suprema Corte dê um passo significativo no processo de
construção jurisprudencial em tema de reclamação, possibilitando, com a
abordagem ora sugerida, o efetivo respeito ao “imperium” que qualifica as
decisões deste Tribunal em sede de controle de constitucionalidade.
Por isso, Senhor Presidente, peço vênia para acompanhar o voto do
eminente Ministro TEORI ZAVASCKI.
É o meu voto.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu, antes de reafirmar o meu voto, queria dizer que
estava inclinado a acompanhar o doutíssimo voto do Ministro Teori
Zavascki na conclusão. Mas fiquei extremamente sensibilizado pelos
argumentos do Ministro Marco Aurélio, porque constatei, como todos nós
constatamos, que a reclamação foi ajuizada antes da edição da Súmula
Vinculante, que só veio à lume dois anos depois de ajuizada.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Aponta-se por
desrespeitada. Por premonição?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Só que
o ministro Teori chamou a atenção para modificação..., fatos
supervenientes que ocorreram e chamaram a atenção para o Código de
Processo Civil.
No caso específico, então, há esse argumento, porque a situação de
continuidade de descumprimento subsiste, uma vez que a negativa se
projeta no tempo, diferentemente até de outros atos. Mas, aqui, é esse
argumento que Sua Excelência traz.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso o artigo 462
do Código de Processo Civil não se aplica à espécie. A reclamação
pressupõe ou a usurpação da competência do Supremo, ou o desrespeito
a pronunciamento por ele formalizado, e este mostrou-se posterior à
prática do ato atacado.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É, as condições para o ajuizamento da reclamação são
objetivas, são em numerus clausus.
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Eu, data venia, louvando o voto e prometendo meditar, inclusive,
sobre esses aspectos da possibilidade de os legitimados, para ação direta
de inconstitucionalidade, ajuizarem reclamações no caso do controle
difuso - e acho que nem teríamos, Ministro Celso de Mello, maioria agora
para decidirmos sobre essa questão, porque alguns já se aposentaram, a
Ministra Cármen está ausente justificadamente, o Ministro Toffoli não
vota nessa questão -, de maneira que, talvez, numa outra ocasião, num
outro caso, pudéssemos retomar este assunto que me parece ser
extremamente importante.
E o voto do Ministro Teori Zavascki, que foi sufragado por vários
outros Ministros, constitui um avanço muito grande na reafirmação da
força das decisões desta Suprema Corte.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECLAMAÇÃO 4.335
PROCED. : ACRE
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA
COMARCA DE RIO BRANCO (PROCESSOS NºS 00102017345-9, 00105012072-8,
00105017431-3, 00104000312-5, 00105015656-2, 00105013247-5,
00102007288-1, 00106003977-0, 00105014278-0 E 00105007298-7)
INTDO.(A/S) : ODILON ANTONIO DA SILVA LOPES
INTDO.(A/S) : ANTONIO EDINEZIO DE OLIVEIRA LEÃO
INTDO.(A/S) : SILVINHO SILVA DE MIRANDA
INTDO.(A/S) : DORIAN ROBERTO CAVALCANTE BRAGA
INTDO.(A/S) : RAIMUNDO PIMENTEL SOARES
INTDO.(A/S) : DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ
INTDO.(A/S) : ANTONIO FERREIRA DA SILVA
INTDO.(A/S) : GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE
INTDO.(A/S) : JOÃO ALVES DA SILVA
INTDO.(A/S) : ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Relator), julgando procedente a reclamação, pediu vista dos autos
o Senhor Ministro Eros Grau. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 1º.02.2007.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, que
julgava procedente a reclamação, acompanhando o Relator; do voto
do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence, julgando-a improcedente,
mas concedendo habeas corpus de ofício para que o juiz examine os
demais requisitos para deferimento da progressão, e do voto do
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, que não conhecia da reclamação,
mas igualmente concedia o habeas corpus, pediu vista dos autos o
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia.
Presidência
da
Senhora
Ministra
Ellen
Gracie.
Plenário,
19.04.2007.
Decisão: Colhido o voto-vista do Ministro Ricardo Lewandowski,
que não conhecia da reclamação, mas concedia habeas corpus de
ofício, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki. Não votam
os Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. Presidência do Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 16.05.2013.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu e julgou procedente
a reclamação, vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim
Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que não conheciam da
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reclamação,
mas
concediam
habeas
corpus
de
ofício.
Não
participaram da votação os Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que
sucederam aos Ministros Eros Grau e Sepúlveda Pertence. Ausentes,
justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, em viagem oficial para
participar da 98ª Comissão de Veneza, na cidade de Veneza, Itália,
e, neste julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), que
votou em assentada anterior. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente no exercício da Presidência).
Plenário, 20.03.2014.

Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber,
Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 5567870

