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CAPÍTULO IV
A FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DA CONSTITUCIONALIDADE:

OUTRAS DIMENSÕES

Nos capítulos anteriores tratou-se a 
respeito da (i) noção de inconstitucionalidade e de sua 
tipologia, (ii) dos pressupostos e dos modelos da 
fiscalização da constitucionalidade, (iii) da evolução da 
fiscalização da constitucionalidade no Brasil, (iv) da 
fiscalização concreta da constitucionalidade (via de defesa 
e da ação interventiva) e (v) , por último, da ação direta 
genérica de inconstitucionalidade, uma das modalidades de 
manifestação da fiscalização abstrata. Cumpre, agora, 
abordar as demais dimensões desse tipo de fiscalização. 
Referimo-nos à (i) ação direta de constitucionalidade, (ii) 
à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e, 
finalmente, (iii) à ação direta de inconstitucionalidade de 
ato normativo municipal ou estadual em face da Constituição 
Estadual (ação direta no plano estadual).

SEÇÃO I
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A AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE

1. Introdução: histórico e razões da medida

Ninguém discorda que experimentamos, desde 
há algum tempo, um período de superação dos postulados 
individualistas do direito. Os conflitos individuais vão, 
na sociedade técnica e de massas, cedendo espaço para os 
conflitos coletivos. O tempo se acelera; muitos dos novos 
conflitos nascem sem uma pronta solução normativa; outros, 
qualificam-se pela recorrente presença do Estado como parte 
ou como interessado. 0 papel do juiz cresce cada vez mais 
em importância. Cabe a ele, afinal, adequar os velhos dados 
normativos às renovadas conjunturas e às singulares 
situações emergentes. Se o direito dependia, na sociedade 
liberal, basicamente do legislador, hoje, na sociedade 
técnica e de massas, não sobrevive, não se aperfeiçoa, não 
evolui nem se realiza sem o juiz (1).

A sociedade técnica e de massas altera o 
perfil dos conflitos de interesses. A Constituição, atenta 
a esse problema, inseriu entre os direitos fundamentais o 
mandado de segurança coletivo (art. 5 2 , LXX). Atribuiu, 
ainda, às associações, quando expressamente autorizadas, 
legitimidade para representar seus filiados judicial e 
extrajudicialmente (art. 5 2 , XXI). Determinou, também, que 
aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas (art. 8 2 , III). Ampliou, 
depois, a legitimação ativa do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública que, agora, presta-se 
para proteger, além do patrimônio público, social e o
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meio ambiente, também outros interesses difusos e 
coletivos. Exigiu do Estado, ademais, a promoção da defesa 
do consumidor (art. 5 2, XXXII), e, bem por isso, o 
Congresso Nacional aprovou o Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990). Textos
legislativos esparsos, igualmente, dispõem sobre mecanismos 
processuais que ultrapassam os limites da concepção 
liberal: Lei 7.347, de 24.07.85 (alterada pela Lei 8.078,
de 11.09.90), disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; Lei 7.853, de 
24.10.89, dispõe sobre a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados aos investidores no 
mercado de valores mobiliários; Lei 8.069, de 13.07.90, 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente: - os 
arts. 208 e 224 tratam sobre a ação civil pública para 
proteção de interesses difusos e coletivos de crianças e 
adolescentes.

Como se vê, o direito brasileiro admite a 
provocação do Judiciário por meio de instrumentos 
processuais adequados à tutela de interesses coletivos, 
difusos e individuais homogêneos (2) . Esses mecanismos são 
de extremada importância, porque, a um, permitem amplo 
acesso dos cidadãos à Justiça, e, a dois, permitem decisões 
judiciais únicas incidentes sobre todo um universo 
coletivo, o que implica celeridade e economia processuais.

Admita-se que, mesmo, as questões 
individuais, discutidas por meio dos mecanismos processuais 
convencionais, na sociedade técnica e de massas, são 
multiplicadas ao infinito (direitos individuais 
homogêneos), daí porque, sobre um mesmo caso, o Judiciário
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é capaz de prolatar não apenas centenas, mas já milhares de 
decisões.

Some-se esse dado histórico à intensidade da 
atividade legiferante ("inflação legislativa"), derivada da 
necessidade de o Estado contemporâneo (Administrativo, como 
antes o chamamos) agir, instituindo políticas públicas e 
planos de ação econômica (tributação, orçamento, despesa 
pública, controle do câmbio e da moeda, combate à inflação, 
definição dos índices de reajuste, dos vencimentos, dos 
proventos e das pensões dos trabalhadores em geral, assim 
como do funcionalismo e de seus dependentes, etc.), e 
estará formado terreno fértil para a proliferação das 
ações (coletivas ou individuais multiplicadas) ajuizadas 
contra o Estado (no caso brasileiro, especialmente contra a 
União, em virtude das peculiaridades de nossa Federação), 
bem como - num modelo que admite a fiscalização difusa da 
constitucionalidade - de decisões desajustadas, embora 
incidentes sobre um mesmo tipo de causa.

O desencontro nas decisões judiciais, na 
vigência da Constituição anterior, já trazia grandes 
inconvenientes. Com a Constituição de 1988 eles ficaram 
mais evidentes. Com efeito, com a Constituição de 1.988, 
não só a possibilidade da concessão de medidas liminares 
foi ampliada, em virtude da nova redação que assumiu o 
princípio da inafastabilidade da apreciação judicial (3), 
como a Justiça federal de segundo grau de jurisdição sofreu 
descentralização (4). Daí porque, sobre uma mesma matéria, 
é possível a existência de posicionamentos distintos dos 
vários Tribunais Regionais Federais, alguns suspendendo 
liminares concedidas, outros confirmando referidas decisões 
de primeiro grau, etc.
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Afirme-se que a Constituição de 1.988
prestigiou o Poder Judiciário (5) e, mais do que isso,
ofereceu a ele mecanismos para, de modo eficaz, fiscalizar
a atuação dos demais Poderes do Estado e dar vazão ao
*exercício da cidadania (6). Todavia:

Um dos aspectos que mais têm preocupado o país, 
pelo prisma da nova ordem constitucional, é a 
valorização dos juizados de 12 instância 
louvável conquista da cidadania - sem a 
contrapartida de um instrumento processual de 
uniformização célere, omissão incompreensível do 
constituinte na conformação do controle difuso e 
concentrado de constitucionalidade.
A força outorgada aos juizes de 12 instância, sem 
um instrumental adequado de ação para os 
Tribunais Superiores, subverte a hierarquia 
necessária - e mais do que isso - a 
tranqüilidade para a preservação da ordem 
jurídica, pois qualquer questão constitucional da 
maior relevância pode ser decidida de forma 
satisfativa, desde que o Tribunal imediatamente 
superior não suspenda a eficácia de decisões que 
garantam benefícios e direitos.
Podendo um juiz de 12 instância, na hipótese 
aventada, ofertar satisfação definitiva do 
direito pleiteado e não podendo um Ministro de 
Tribunal Superior agir senão quando, na
tramitação procedimental, as questões forem-lhe 
submetidas, não é desavisado dizer que hoje um 
juiz de 12 instância, mormente na Justiça 
Federal, em determinadas circunstâncias, é mais 
forte que um Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, que só 
pode julgar os grandes temas, em ações diretas de 
inconstitucionalidade, ou nos processos em grau 
de recurso (7).

As decisões desencontradas do Judiciário em 
questões que aguçam a sensibilidade dos jurisdicionados, a 
curiosidade da mídia e a preocupação governamental, sobre 
trazerem a intranqüilidade à população, o descrédito da 
função jurisdicional e a quebra do significado da 
Constituição (da "consciência constitucional" e do
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"sentimento constitucional") , favorecem, também, a
emergência de importante lesão ao princípio da isonomia, 
"na medida em que ensejam tratamento desigual de situações 
iguais" (8) .

Verifica-se isto, aponta Hugo de Brito
Machado (9), especialmente:

com os denominados direitos individuais
homogêneos. Milhares de pessoas com a mesma 
pretensão, como aconteceu, e acontece, p.ex., 
com: (a) o não pagamento de correção monetária no
imposto de renda das pessoas jurídicas, nos 
termos no art. 18 do Dec.-lei 2.323; (b) o
desbloqueio de cruzados novos; (c) a liberação 
de contas do FGTS; (d) a taxá de conservação de
estradas; (e) a contribuição social sobre os 
lucros das pessoas jurídicas; (f) as
contribuições para o Finsocial; (g) as 
contribuições para o PIS; (h) a taxa em favor da 
CVM; (i) os reajustamentos de vencimentos de 
servidores públicos, em diversas oportunidades, 
implicados com medidas governamentais
supostamente destinadas a combater a inflação.
Em alguns desses casos tivemos manifestação 
direta do Supremo Tribunal Federal, como 
aconteceu com a declaração de
inconstitucionalidade do art. 18, do Dec.-lei 
2.323, proferida em ação direta movida pelo
Procurador-Geral da República, em face de
representação que lhe fora dirigida pela 
Federação das Associações Comerciais do Brasil 
(...). A questão ficou resolvida definitivamente, 
e o próprio governo determinou, mediante novo 
Decreto-lei, cancelar os lançamentos e restituir 
as quantias já recebidas. Noutros, porém, 
inúmeras ações individuais arrastam-se nos 
diversos Juízos e Tribunais, algumas já 
resolvidas pelo Supremo, em recursos 
extraordinários, com efeitos apenas entre os
litigantes de cada caso, e outras ainda nem 
chegaram a ser apreciadas na Corte Maior, 
permanecendo o estado de incerteza a afligir os 
interessados.
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Agravante do estado de incerteza e de demora 
da prestação jurisdicional é o fato de, resolvida pelo 
Supremo Tribunal Federal a questão constitucional em 
recurso extraordinário (efeitos "inter partes"), e 
comunicado o Senado Federal para a finalidade do art. 52, 
X, da Constituição (dar eficácia erga omnes à decisão), 
recusar-se este colegiado legislativo a proceder à 
suspensão do ato impugnado, como ocorreu recentemente em 
importante "case" (10). Ora, sem a suspensão do ato 
impugnado, e porque na questão em apreço não houve 
provocação da fiscalização abstrata, terá o Supremo que 
processar milhares de recursos extraordinários interpostos 
pela União apenas para o fim de protelar a solução 
definitiva (e suas conseqüências) de todas as ações.

Por outro lado, a concessão de liminares, 
pelos órgãos jurisdicionais de primeiro grau, nas ações 
coletivas onde se argúi incidentalmente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, implica a 
produção de efeitos erga omnes (embora limitados ao 
universo dos substituídos). Deste modo alcança-se, pelas 
ações coletivas (11) (e mesmo, embora indiretamente, pela 
multiplicação das ações individuais envolvendo direitos 
homogêneos) - mecanismos provocadores da fiscalização 
difusa - , o mesmo resultado alcançável pela ação direta 
de inconstitucionalidade (fiscalização abstrata) proposta 
(unicamente pelos legitimados do art. 103, da Constituição) 
perante o Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, a sociedade técnica e de massas 
desafia a instituição de mecanismos de conciliação e de 
harmonização das decisões judiciais, especialmente em 
países que, como o nosso, adotam modelo de convivência 
entre os sistemas difuso e concentrado de fiscalização da 
constitucionalidade. Atento a essa problemática, ó
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Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem "determinado 
a suspensão de processos nos quais se discute a validade de 
lei de eficácia suspensa, em caráter liminar, pelo Supremo" 
(12). Todavia, medidas dessa natureza, conquanto 
indispensáveis, são insuficientes.

Ademais,

não é razoável admitir-se que o Judiciário esteja 
com seus canais inteiramente congestionados, com 
milhares de processos em tramitação no Brasil 
inteiro, quando o Supremo Tribunal Federal, com 
uma única decisão, poderia resolver 
definitivamente a questão, tornando
desnecessários milhares de processos (13).

0 Governo Federal, desafiado por dificuldades 
como as acima consideradas, resolveu, recentemente, propor 
a reinstituição, entre nós, mediante Emenda à Constituição, 
da ação avocatória (14). Seria conferida competência ao 
Supremo Tribunal Federal para processá-la e julgá-la (15) .
A reinstituição da ação avocatória foi proposta ao lado de 
outras medidas tendentes a produzir reforma no aparelho 
institucional da União (16). A gravidade da medida; a forte 
reação da classe dos juristas, inclusive da Ordem dos 
Advogados do Brasil, e o descrédito do Presidente Collor, 
especialmente nos últimos meses em que esteve à frente do 
Governo Federal, foram determinantes do insucesso da 
proposição encaminhada ao Congresso Nacional.

Foi o Deputado Roberto Campos quem, 
encampando sugestão apresentada pelos juristas Ives Gandra 
Martins e Gilmar Ferreira Mendes, apresentou proposta de 
Emenda Constitucional instituindo a ação direta de 
constitucionalidade. Uma medida despida do estigma que 
contamina a ação avocatória e que, induvidosamente,
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complementa o modelo brasileiro de fiscalização abstrata da 
constitucionalidade (17) .

Em face de iniciativa do Deputado Luiz 
ckrlos Hauly, "parte dessa proposição, com algumas 
alterações, foi incorporada à Emenda que deu nova redação a 
alguns dispositivos da ordem constitucional tributária e 
autorizou a instituição do imposto sobre movimentação ou 
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira" (IPMF) (18).

Assim dispõe a Emenda Constitucional ns 
03/93, no que diz respeito com o instituto:

Art. 102
I -
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal.
§ is - A argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, decorrente desta Constituição será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma 
da lei.
§ 22 - As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações declaratórias de constitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal, produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 
Executivo.
Art. 103
§ 42 - A ação declaratória de constitucionalidade 
poderá ser proposta pelo Presidente da República, 
pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara 
dos Deputados e pelo Procurador-Geral da 
República.
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À proposta elaborada pelos juristas Ives 
Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes e 
encampada pelo Deputado Roberto Campos era; 
inequivocamente, melhor.

i

Promulgada a Emenda Constitucional nQ 03, a 
ação direta de constitucionalidade foi alvo de severas 
críticas, algumas vislumbrando inconstitucionalidades, 
outras apontando, apenas, a sua inocuidade (19). Foi , 
inclusive, proposta ação direta de inconstitucionalidade 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O Supremo 
Tribunal Federal, todavia, pronunciou-se, com acerto, pela 
constitucionalidade da medida (20).

2. Finalidade

Como diz Hügo de Brito Machado, "parece 
estranho cogitar-se de ação declaratória de 
constitucionalidade, tendo em conta que a
constitucionalidade da lei é presumida ..." (21). Porém,
num sistema que admite a convivência entre os modelos 
concentrado e difuso de fiscalização da
constitucionalidade, um tal mecanismo possibilita a 
satisfação de um inquestionável objetivo. A finalidade 
do instituto é a de, ocorrente dissídio a respeito da 
legitimidade de uma lei ou ato normativo federal, levar 
desde logo a questão constitucional ão Supremo Tribunal 
Federal para que este, exercendo a guarda da Constituição, 
a resolva de modo definitivo (com eficácia erga omnes e 
efeito vinculante), para proveito da economia e celeridade 
processuais, e dos princípios da supremacia da
Constituição e da segurança jurídica (22).
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3. Constitucionalidade da medida

Importante parcela da doutrina brasileira 
indentificou na ação declaratória de constitucionalidade 
uma série de vícios comprometedores de sua legitimidade. 
Assim, afirmou-se que a Emenda é inconstitucional na medida 
em que compromete o princípio do devido processo legal 
(art. 5 2 , LVI), viola os princípios da ampla defesa, do 
contraditório e da dupla instância de julgamento (art. 5 2, 
LV) , afeta o direito de acesso do cidadão ao Judiciário, 
contrariando o princípio da inafastabilidade do controle 
judicial (art. 5 2, XXXV), transforma o Judiciário em 
Legislador, comprometendo o órgão de cúpula com a 
elaboração legislativa, inibindo o Judiciário todo 
(violação da independência do Judiciário) e impedindo os 
cidadãos de invocarem a proteção jurisdicional (quebra do 
sistema difuso de fiscalização da constitucionalidade). 
Além do mais, "ao abolir o contraditório, a Emenda criou um 
processo sem parte, sem duplo grau de jurisdição e sem 
recursos" (23) . A ofensa a referidos direitos, garantias e
princípios implica violação das "cláusulas de eternidade" 
definidas no art. 60, § 4 2, da Lei Fundamental da
República, e bem por isso não estaria, o Supremo Tribunal 
Federal, impedido de declarar a inconstitucionalidade da 
Emenda Constitucional n2 03/93, especialmente, na parte que 
institui a ação direta de constitucionalidade.

É preciso ver, entretanto, quê não é 
possível transplantar para a fiscalização abstrata da 
constitucionalidade as categorias jurídicas próprias da (e 
necessárias à) atuação jurisdicional concreta. O Judiciário 
exerce função jurisdicional quando dirime conflitos 
intersubjetivos de interesses. Exercita, igualmente, 
jurisdição quando soluciona questão constitucional argüída
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incidentalmente. Entretanto , os Tribunais Constitucionais 
(jurisdição concentrada), como pretendem alguns autores, 
desempenham uma função constitucional autônoma (24), que se 
assemelha àquela desenvolvida pelo Legislativo (25), ou 
simplesmente exercem jurisdição constitucional objetiva, 
como sustentam outros. Ora, desempenhando função
constitucional autônoma ou jurisdição constitucional 
objetiva, não se submetem, necessariamente, aos princípios 
que disciplinam a atividade jurisdicional voltada à solução 
de conflitos intersubjetivos de interesses.

Na feliz expressão de Gilmar Ferreira 
Mendes, a ação direta de constitucionalidade "nada mais é 
do que uma ação direta de inconstitucionalidade com o sinal 
trocado" (26). Admita-se, por isso, que se a ação direta 
de inconstitucionalidade for ofensiva aos direitos, 
garantias e princípios acima referidos, "ter-se-á de 
reconhecer que as inconstitucionalidades apontadas haveriam 
de afetar, igualmente, a própria ação direta de 
inconstitucionalidade" (27) . Como teve ocasião de observar 
o Ministro Paulo Brossard, as alegações articuladas contra 
a ação direta de constitucionalidade são "igualmente 
articuláveis em relação à ação direta de 
inconstitucionalidade, coisa que jamais fora feita em quase 
meio século" (28).

Conforme demonstrou o Ministro Moreira
Alves, do:

confronto entre a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade, verifica-se que ambas 
integram o controle concentrado de 
constitucionalidade dos atos normativos, tendo a 
mesma natureza: a de se apresentarem como
processos objetivos.
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Ora, se a própria Constituição Federal admitiu a 
convivência do controle difuso de
constitucionalidade dos atos normativos com o 
controle concentrado deles, não há que se 
pretender que a Emenda Constitucional ns 03, de 
1993, com a instituição de novo instrumento que 
visa a aperfeiçoar esse controle concentrado, 
haja, praticamente, destruído o controle difuso. 
Este, apesar da expansão dada ao controle 
concentrado (e isso decorre, obviamente, muito 
mais da ampliação dos legitimados para propor a 
ação direta de inconstitucionalidade, do que da 
criação da ação declaratória de
constitucionalidade), continua a ser a regra, só 
não podendo ser utilizado legitimamente em
relação aos atos normativos que, anteriormente, 
tenham sido declarados, pelo controle concentrado 
em abstrato, constitucionais ou
inconstitucionais, ou que hajam tido sua execução 
suspensa pelo Senado quando a declaração de 
inconstitucionalidade resulte do controle difuso 
exercido pelo Supremo Tribunal Federal (29).

Trata-se, então, a ação direta de
constitucionalidade (assim como a ação direta de
inconstitucionalidade), de processo objetivo,
"essencialmente unilateral, não-contraditório, sem partes, 
no qual há um requerente, mas não há necessariamente um 
requerido" (30). Um processo que pode ser instaurado 
"independente da demonstração de um interesse específico" 
(31) e que tem por objetivo, não dar solução a uma 
pretensão deduzida por parte interessada, mas sim "elidir a 
insegurança jurídica ou o estado de incerteza sobre a 
legitimidade de lei ou ato normativo federal. Os eventuais 
requerentes atuam no interesse de preservação da segurança 
jurídica e não da defesa de um interesse próprio" (32). 
Daí porque os requerentes "são titulares da ação de 
constitucionalidade apenas para o efeito de provocar, ou 
não, o Supremo Tribunal" (33) . Ademais, assim como na ação 
direta de inconstitucionalidade, uma vez proposta, o 
requerente não pode formular desistência; não se adstringe 
o Tribunal aos fundamentos constitucionais evocados
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(vinculação do Tribunal ao pedido, mas não à causa de 
pedir), podendo, o Excelso Pretório, prescindir das 
informações dos Poderes ou órgãos de que emanou o ato 
normativo impugnado . Não admite, ademais, a assistência de 
terceiros concretamente interessados, nem se compatibiliza 
com a ação rescisória (34) .

0 fato de inexistir réu na ação de 
constitucionalidade não implica existência de vício, já que 
essa figura inexiste também na ação direta de 
inconstitucionalidade. Tratando-se de processo objetivo, na 
ação de inconstitucionalidade são, com efeito, notificados 
os órgãos de onde emanaram o ato impugnado para que prestem 
informações. Não obstante , o julgamento da ação pode delas 
prescindir em determinados casos (35). Ademais, a
inexistência de réu "não impede que, ao fixar a disciplina 
processual do instituto, o legislador defina os 
pressupostos de admissibilidade da ação, autorize a 
audiência de determinados órgãos ou segmentos sociais e 
outorgue direito de manifestação a certos entes" (36). Não 
se pode esquecer, por outro lado, que a inexistência de réu 
no processo não o desqualifica enquanto mecanismo de 
exercício da jurisdição (embora tratando-se de fiscalização 
constitucional abstrata) porque (i) proposta a ação de 
constitucionalidade, os legitimados ativos do art. 103 da 
Constituição podem, igualmente, propor ação direta de 
inconstitucionalidade da mesma norma e, depois, (ii) porque 
o Supremo sempre poderá tomar conhecimento das várias 
posições a respeito da constitucionalidade da norma
objeto da ação em virtude da necessária demonstração,
por ocasião da propositura, das diferentes posições a 
respeito da legitimidade ou da ilegitimidade do ato 
normativo em questão.
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Os pricípios da inafastabilidade da 
apreciação judicial, do contraditório, da ampla defesa, do 
devido processo legal não foram violados, portanto, com a 
instituição da ação direta de constitucionalidade . 0 fato 
dé os jurisdicionados não poderem mais discutir a respeito 
da legitimidade de determinada normativa (controle difuso) 
após a decisão do STF, em ação direta, não constitui 
nenhuma novidade no direito brasileiro, especialmente 
porque entre nós (assim como na Alemanha) desde a 
instituição da fiscalização abstrata pode o Supremo 
declarar, com efeitos erga omnes, tanto a 
constitucionalidade como a inconstitucionalidade do ato 
impugnado (art. 173, caput, do RISTF). Aliás, a
impossibilidade da discussão, nos processos ordinários, da 
constitucionalidade de ato normativo já declarado 
constitucional ou inconstitucional pelo STF, em ação 
direta, constitui exigência de um sistema que adota a 
convivência entre os modelos difuso e concentrado da 
constitucionalidade, não importando então em quebra do 
princípio da dupla instância de julgamento e do direito de 
acesso do cidadão ao Judiciário.

É preciso alertar, sempre, sobre a 
impossibilidade do transplante de princípios, direitos e 
garantias próprias da atividade jurisdicional dirimidora de 
litígios (onde há partes, contraditório, e conflito de 
interesses), para o território da fiscalização abstrata da 
constitucionalidade atuada por processo objetivo (que, em 
princípio, desconhece partes - a não ser num sentido 
meramente formal -, não exige necessariamente contraditório 
e onde, ademais, inocorre manifestação de um conflito de 
interesses) (37).

Não há, ademais, risco de transformação do 
STF em órgão legislativo, ou melhor, em "comissão jurídica
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do Legislativo" (38), exercente de atividade sancionadora 
ou homologadora da legislação. Ora, o STF, com a ação de 
constitucionalidade, exerce jurisdição constitucional. 0 
Supremo não se converte em órgão consultivo ou auxiliar do 
Legislativo na medida em que somente atuará na hipótese de 
manifestação de dissídio judicial quanto à legitimidade de 
determinada normativa. Decidindo o Judiciário de modo 
controvertido a respeito de determinada normativa, e sendo 
provocado por via da ação direta de constitucionalidade, 
caberá ao Supremo decidir a respeito da controvérsia : - se 

„ é constitucional ou inconstitucional a norma que suscita a 
divergência jurisprudencial .

Nem se afirme, por fim, que a ação direta de 
constitucionalidade subverte o princípio da separação dos 
poderes, na medida em que concentra atividade no Supremo 
Tribunal Federal, e amesquinha o princípio de independência 
do Judiciário. Não há concentração de poder no Supremo 
Tribunal Federal, pois, como já foi referido, a ação de 
constitucionalidade é, apenas, mais um meio de atuação da 
fiscalização abstrata da constitucionalidade. Nem ocorre, 
por outro lado, amesquinhamento da independência do 
Judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal é órgão do 
Judiciário, ao contrário das Cortes Constitucionais de 
alguns países (Portugal, Espanha, Itália, Bélgica e França, 
por exemplo) que residem fora desse Poder. Concorde-se, 
ademais, que na Europa continental, boa parte dos Estados 
que admitem a fiscalização jurisdicional da 
constitucionalidade das leis conferem o monopólio da 
atividade a uma Corte Constitucional, não possuindo os 
juizes ordinários competência para exercício de jurisdição 
constitucional; nem por isso, entretanto, cabe afirmar-se 
que o Judiciário deste ou daquele Estado europeu encontra- 
se desprovido de independência (39) . A independência do
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Judiciário e o princípio da separação dos poderes seriam 
quebrados caso o Constituinte Reformador propusesse medida 
de outra natureza, como a prevista pela Carta Política de 
1937. Dispunha o art. 96, parágrafo único, do texto
constitucional de 1937, que declarada a
inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente 
da República, fosse necessária ao bem-estar do povo, à 
promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, 
poderia o Presidente da República submetê-lo novamente ao 
exame do Parlamento; se este a confirmasse por dois terços 
de votos em cada uma das Câmaras, ficaria sem efeito a 
decisão do Tribunal. Ora, aqui, sim, ooorre verdadeiro 
aniquilamento da autoridade do Poder Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, na ação direta 
de constitucionalidade ns 01/93, resolveu questão de ordem 
reconhecendo a constitucionalidade da Emenda ns 03, na
parte em que instituiu o referido mecanismo de provocação 
da jurisdição constitucional concentrada (40).

É preciso concordar com a posição da Alta
Corte. A instituição da ação direta de constitucionalidade
não ofende as cláusulas pétreas (art. 60, § 4 2) previstas
na Constituição. É que a Emenda Constitucional n2 03 não 
criou medida tendente a abolir o princípio da separação de 
poderes e os direitos ou garantias do devido processo 
legal, do contraditório, do juiz natural, da 
inafastabilidade da apreciação judicial, da dupla
instância de julgamento, etc. (41). Apenas aperfeiçoou o 
nosso sistema de fiscalização abstrata da 
constitucionalidade dos atos normativos do Poder Público.

Cumpre verificar, todavia, se, embora
constitucional, a medida conseguirá alcançar os objetivos 
que levaram à sua instituição. Tudo depende do Supremo
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Tribunal Federal. Se o órgão de cúpula do Judiciário 
brasileiro não for célere no processamento e no julgamento 
dessa ação, tudo ficará como está. Não custa, aqui,
lembrar o grande número de ações diretas de 
inconstitucionalidade propostas após a promulgação da
Constituição de 1.988, e especialmente após a promulgação 
das Constituições estaduais que, com ou sem liminar 
concedida, ainda aguardam julgamento. Se o Supremo 
continuar abarrotado de feitos (42), não há dúvida que o 
esforço despendido para dar lugar à criação da ação direta 
de constitucionalidade pode estar fadado ao insucesso.

4. Utilidade da medida

A ação direta de constitucionalidade não 
constitui novidade no direito brasileiro. Com efeito, a 
ação de inconstitucionalidade é também uma ação de
constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, na ação de 
inconstitucionalidade, como já tivemos oportunidade de ver, 
tanto pode declarar a constitucionalidade como a 
inconstitucionalidade do ato impugnado, decisão que
produzirá efeitos erga omnes.

A experiência jurídica brasileira aceitou, 
durante algum tempo, a propositura, pelo Procurador-Geral 
da República, de representação interventiva ou de 
representação de inconstitucionalidade com parecer 
contrário. Aliás, na discussão a respeito do princípio que 
dirige o poder-dever conferido ao Procurador-Geral da 
República nas ações diretas de inconstitucionalidade (se o 
da disponibilidade ou o da vinculação), os autores que 
sustentavam a obrigatoriedade do encaminhamento da 
representação, ao mesmo tempo sugeriam que pudesse o
Procurador-Geral encaminhá-la com parecer contrário. Ou
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seja, com isso a ação de inconstitucionalidade transformar- 
se-ia numa ação de constitucionalidade, na medida em que o 
Procurador-Geral postulava, não a afirmação judicial da 
inconstitucionalidade da normativa apontada, mas sim a 
declaração de sua constitucionalidade. A vantagem da 
provocação da Suprema Corte residia na possibilidade de 
alcançar-se, desde logo, uma solução definitiva para uma 
questão constitucional, que de outro modo (recurso 
extraordinário), levaria anos para chegar até o Supremo 
Tribunal Federal (43).

O Regimento Interno do STF chegou, mesmo, a 
consagrar essa orientação, que vinha, há anos, sendo aceita 
pela jurisprudência da Excelsa Corte. Dispunha o art. 174, 
§ is, do RISTF (44) que, "provocado por autoridade ou por 
terceiro para exercitar a iniciativa prevista neste artigo, 
o Procurador-Geral, entendendo improcedente a fundamentação 
da súplica, poderá encaminhá-la com parecer contrário". 
Esse dispositivo, mais tarde, foi alterado. Hoje, o RISTF 
(art. 169, § 1 2) dispõe a respeito do seguinte modo:
"Proposta a representação, não se admitirá desistência, 
ainda que afinal o Procurador-Geral se manifeste pela sua 
improcedência". O Regimento não se refere à possibilidade 
de encaminhamento da representação com parecer contrário. 
Todavia, lembra Gilmar Ferreira Mendes que, "na prática, 
continuou o Procurador-Geral a oferecer representações de 
inconstitucionalidade, ressaltando a relevância da questão 
e manifestando-se, afinal, muitas vezes em favor da 
constitucionalidade da norma" (45).

Considere-se, além disso, que:
ao admitir o cabimento dos embargos infringentes 
opostos pelo Procurador-Geral da República contra 
decisão que acolheu representação de 
inconstitucionalidade de sua própria iniciativa, 
o Supremo Tribunal Federal contribuiu para
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realçar esse caráter ambivalente da representação 
de inconstitucionalidade, reconhecendo
implicitamente, pelo menos, que ao titular da 
ação era legítimo tanto postular a declaração de 
inconstitucionalidade da lei, se disso estivesse 
convicto, como pedir a declaração de sua 
constitucionalidade, se, não obstante convencido 
de sua constitucionalidade, houvesse dúvidas ou 
controvérsias sobre sua legitimidade que 
reclamassem um pronunciamento definitivo do 
Supremo Tribunal Federal (46).

0 Supremo Tribunal Federal, entretanto, com 
a representação n2 1349, em que foi relator o Ministro 
Aldir Passarinho (47), mudou de orientação. Nesse caso, 
"considerou inepta a representação, entendendo que, como a 
Constituição previa uma ação de inconstitucionalidade, não 
poderia o titular da ação demonstrar, de maneira
insofismável, que perseguia outros desideratos" (48).

É verdade que pode, ainda, o Procurador- 
Geral protocolar ação direta da inconstitucionalidade, 
oferecendo, ao final, parecer contrário. Como ninguém
desconhece, o Chefe do Ministério Público Federal deve se
manifestar, oferecendo parecer, em todas as ações diretas
de inconstitucionalidade (49), inclusive naquelas propostas 
por ele próprio. É plenamente cabível, nessa oportunidade, 
manifestar-se pela improcedência da ação. Ocorre que esta 
via pode ser trilhada apenas pelo Procurador-Geral, e não 
pelos demais legitimados do art. 103 da Constituição 
(inépcia da inicial). Ora, com a autonomia do Ministério 
Público, cujo Chefe não ocupa mais cargo de confiança do 
Presidente da República, nem sempre estará esse órgão 
disposto a levar ao Supremo Tribunal Federal questão que o 
Governo Federal entenda exigir pronta solução.

Daí a utilidade da instituição da ação direta de 
constitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade 
não é instrumento suficiente para a pronta solução de
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controvérsia judicial em matéria que envolve questão
constitucional, por dois motivos (50). Primeiro porque,
como definiu o Supremo, "não é ela cabível quando o autor a
propõe sustentando a constitucionalidade do ato normativo, 
e pretendendo, portanto, obter a declaração de sua
constitucionalidade pela via indireta da decisão de 
improcedência dessa ação". Depois, porque a eficácia da 
decisão dessa ação (da ação de inconstitucionalidade) 
"quer de procedência, quer de improcedência, apenas se 
estende a todos (eficácia erga omnes) no sentido de que, em 
, face de todos, sua eficácia se exaure na declaração de que 
o ato normativo é inconstitucional (e, portanto, nulo desde 
a origem) ou constitucional (e, conseqüentemente, válido)" 
(51). Ora, a decisão na ação direta de constitucionalidade 
produz efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do 
Judiciário e ao Poder Executivo, o que configura um plus em 
relação aos efeitos produzidos pela decisão na ação direta 
de inconstitucionalidade (52). Cumpre, neste ponto, 
reconhecer a sua inquestionável utilidade.

5. Diferença entre a ação direta de constitucionalidade e a 
avocatória

A avocatória foi instituída, no direito 
brasileiro, pela Emenda Constitucional ns 07, de 13 de 
abril de 1977, que produziu a chamada reforma do 
Judiciário. A Constituição de 1967/69 passou, no art. 119, 
I, a contar com nova alínea ("o") que conferia ao Supremo 
Tribunal Federal competência para processar e julgar "as 
causas processadas perante quaisquer juízos ou tribunais, 
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da 
República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para
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que se suspendam os efeitos de decisão proferida e para que 
o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido".

Porque a ação avocatória não foi prevista na 
Constituição de 1988, o Executivo pretendeu em 1991, como 
já anunciado, o seu restabelecimento. A proposta do 
Executivo mantinha os termos da alínea adicionada pela 
Emenda Constitucional ns 07/77 à Constituição de 1967/69, 
"com acréscimo, apenas, do Advogado-Geral da União, como 
titular da competência para requerê-la" (54). A solução da 
ação direta de constitucionalidade e, evidentemente, melhor 
que a da avocatória. É que esta encontra-se:

marcada pelo estigma do regime totalitário e é 
utilizada para suspender 'decisões jurídicas', à 
luz de argumentos políticos', como os de grave 
lesão à ordem pública, econômica, ou financeira 
(55).

Daí porque a ação de constitucionalidade 
apresenta vantagens em relação à avocatória. Releva 
observar, que cora a ação de constitucionalidade, "a) a 
competência do STF será originária e não decorrencial; b) 
os motivos para sua proposição serão jurídicos e não 
meramente políticos; c) não haverá interferência direta nas 
decisões de 1§ instância suspendendo sua eficácia sem 
fundamentos jurídicos, mas decisão definitiva sobre a 
questão suscitada" (56). Bera por isso,(i) ao contrário do 
que ocorre com a avocatória, não haverá devolução ao STF de 
causas propostas perante os juízos de 12 ou 22 graus de 
jurisdição (57). A Suprema Corte será provocada unicamente 
para, em juízo abstrato (não concreto), decidir a respeito 
da questão de constitucionalidade suscitada. Além disso, 
(ii) não decidirá, a Suprema Corte, à luz de argumentos 
políticos (perigo de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou 
às finanças públicas), como na avocatória, cabendo, sim, a
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ela, não mais do que dirimir, à luz de argumentos 
jurídicos, a questão constitucional abstratamente 
suscitada. Por fim, (iii) caberá aos próprios juízos de 12 
ou 22 graus, competentes para a causa, solucioná-las, sem 
interferência do Supremo Tribunal Federal (no caso 
concreto), observada todavia a decisão proferida em juízo 
abstrato sobre a questão constitucional.

6. Legitimidade ativa

Na proposta elaborada pelos Professores Ives 
Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes, os 
legitimados ativos para a ação de constitucionalidade 
seriam os mesmos (art. 103, da CF) para a propositura da 
ação direta genérica de inconstitucionalidade. A Emenda 
Constitucional n2 03/93, entretanto, conferiu legitimidade 
ativa apenas ao Presidente da República, à Mesa do Senado 
Federal, ã Mesa da Câmara dos Deputados e ao Procurador- 
Geral da República. Ora, considerando que as ações de 
constitucionalidade e de inconstitucionalidade "têm a mesma 
natureza e idêntico objeto: o exame concentrado da
constitucionalidade dos atos normativos" (58), melhor seria 
que o Constituinte desse a ambas a mesma disciplina 
jurídica.

Apanhe-se, apenas, um exemplo. É 
perfeitamente possível que um Estado-Membro possua 
interesse na declaração de constitucionalidade de uma lei 
federal (cuja validade está sendo questionada em juízo), 
dispondo sobre normas gerais em matéria tributária. Nem por 
isso, entretanto, poderá o Governador do Estado propor ação 
direta de constitucionalidade da referida normativa 
federal.
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Quanto ao Procurador-Geral da República, é 
evidente que pode passar, agora, a receber representações 
não apenas de inconstitucionalidade, mas também de 
constitucionalidade de atos normativos. Caberá a ele, em 
cada caso, e a juízo seu, provocar ou não a atuação do 
Supremo Tribunal Federal (59).

Provocando, ou não, a atuação da Excelsa 
Corte, deve o Procurador-Geral da República, não obstante, 
em virtude de imperativo constitucional (art. 103, § 12) ,
oferecer parecer em todas as ações diretas de 
constitucionalidade.

A prevalecer a atual orientação do Supremo 
Tribunal Federal as autoridades e órgãos referidos, e salvo 
o Procurador-Geral da República, dispõem de legitimidade ad 
causam, mas não de legitimidade ad processum (60). 0
Presidente da República e as Mesas da Câmara e do Senado 
Federal podem residir em juízo apenas quando devidamente 
representados por advogado regularmente inscrito nos 
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Parece óbvio que 
o Presidente da República poderá ser representado pelo 
Advogado-Geral da União ou por outro, integrante dos 
quadros da advocacia pública da União.

7. Objeto e parâmetro

Aqui também aparece diferença entre a ação 
de constitucionalidade e a de inconstitucionalidade. A 
diferença, advirta-se, mais uma vez é arbitrária, despida 
de sentido. A ação direta de inconstitucionalidade pode ser 
proposta contra lei ou ato normativo federal ou estadual em 
face da Constituição Federal. Por seu turno, a ação
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declaratória de constitucionalidade tem por objeto apenas 
as leis ou os, atos normativos federais.

É verdade que a ação de constitucionalidade 
foi instituída para solucionar um drama que envolvia, em 
princípio, as decisões judiciais desencontradas a respeito 
da validade de uma lei ou de um ato normativo federal. Nem 
por isso, todavia, fica o Constituinte reformador isento de 
críticas. Ora, é evidente que em muitos casos possui o
Governador do Estado interesse em ver declarada a 
constitucionalidade (em face da Lei Fundamental Federal) de 
uma norma estadual cuja legitimidade tem sido alvo de 
controvérsia judicial (fiscalização difusa).

É induvidoso cuidar-se, a revisão 
constitucional, de oportunidade ímpar para se conferir 
melhor disciplina à ação declaratória de 
constitucionalidade, inclusive para dar ao instituto, 
especialmente no que se refere à legitimidade ativa e ao 
objeto, o mesmo tratamento oferecido à ação direta de 
inconstitucionalidade.

Excluídas as leis e atos normativos 
estaduais, poderão ser objeto da ação de 
constitucionalidade todos os atos normativos suscetíveis de 
impugnação por via de ação direta genérica de 
inconstitucionalidade (61). A continuar prevalecendo a 
orientação consagrada do Supremo Tribunal Federal, a ação 
de constitucionalidade não pode ter por objeto atos 
normativos pré-constitucionais (a questão envolve juízo de 
revogação e não de constitucionalidade), nem atos 
regulamentares (a questão é de legalidade e não de 
constitucionalidade), exceto os definidos como autônomos 
(62) . Pondere-se, porém, que "eventual revisão dessa 
orientação, para a ação direta de inconstitucionalidade,
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afetaria também o juízo sobre a questão no âmbito da ação 
declaratória de constitucionalidade" (63).

O parâmetro para a aferição da legitimidade 
dò ato normativo na ação de constitucionalidade é,
evidentemente, o mesmo utilizado nas demais vias de
fiscalização jurisdicional da constitucionalidade (abstrata 
ou incidental).

8. Condição de procedibilidade

O Supremo Tribunal Federal não é um órgão 
exercente de competência consultiva (64). Não responde, 
então, a consultas. Cabe a ele, precipuamente dar solução 
a controvérsias, ainda que postas em tese, abstratamente.

A Emenda Constitucional ns 03/93 não
estabeleceu qualquer condição de procedibilidade para a 
ação declaratória de constitucionalidade. Todavia, o uso 
de referido mecanismo processual "deve ser reservado para 
os casos nos quais exista dúvida fundada sobre a 
conformidade do ato normativo com a Constituição" (65) . 
Cumpre ao Supremo Tribunal Federal, portanto, exigir, como 
ocorre na Alemanha, "a demonstração de interesse de agir, 
mediante a comprovação de que juizes têm decidido contra a 
constitucionalidade da lei, ou outras autoridades tenham 
negado sua aplicação" (66)

Essa foi, aliás, a orientação adotada pela 
Suprema Corte (67) . Segundo o Ministro Néri da Silveira 
há que se ter como ínsita ao novo instituto a exigência da:

demonstração, com a inicial, do dissídio em torno 
da constitucionalidade da Emenda à Constituição, 
ou da lei,ou mesmo do ato normativo, todos do
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âmbito federal, já instaurado em Cortes, Juizos e 
órgãos judiciários, à época do ajuizamento da 
ação. É que, em realidade, não se tratando de 
consulta à Corte Suprema, mas de ação, com 
decisão materialmente jurisdicional, impõe-se, à 
instauração da demanda em exame, que se faça 
comprovada, desde logo, a existência de 
controvérsia em torno da validade ou não da lei 
ou ato normativo federal, nos Tribunais do país. 
Do contrário, o litígio não teria justificativa, 
na instância originária e única desta Corte, que 
se transformaria, desse modo, em órgão de 
consulta prévia, acerca da constitucionalidade da 
lei ou ato normativo federal, para que os Poderes 
da República aplicassem a norma, com certeza de 
sua validade. Decerto esta não é tarefa 
compatível com a competência do STF, não se 
enquadrando na atribuição precípua de guarda da 
Constituição, ut art. 102, caput, do Texto 
Básico, onde não se insere a função consultiva. 
Não demonstrada a controvérsia entre Juízos e 
Cortes Judiciárias, acerca da constitucionalidade 
da lei ou ato normativo federal, objeto da ação 
declaratória de constitucionalidade, esta não há 
de ter curso no STF (68).

À luz da orientação do Supremo Tribunal 
Federal, não basta a demonstração da existência de 
entendimentos divergentes quanto à compatibilidade da norma 
com a Constituição. É imprescindível a demonstração de 
divergência judicial (a doutrinária é insuficiente) 
ocorrente no território da fiscalização difusa da 
constitucionalidade. Assim, o Supremo Tribunal Federal, 
através do discutido mecanismo processual, uniformizará "o 
entendimento judicial sobre a constitucionalidade, ou não, 
de um ato normativo federal em face da Carta Magna . . ." 
(69) .

9. Possibilidade de liminar

Encontra-se, aqui, mais uma insuficiência da 
normativa inserida na Lei Fundamental pela Emenda
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Constitucional ns 03/93. Ela não prevê a concessão de 
medida liminar na ação direta de declaração de 
constitucionalidade. O art. 102, I, "p)", do texto 
constitucional, confere ao Supremo Tribunal Federal 
competência para processar e julgar, apenas, "o pedido de 
medida cautelar das ações diretas de
inconstitucionalidade". Reside neste ponto outro ângulo da 
ação de constitucionalidade demandante de tratamento 
idêntico à ação de inconstitucionalidade. Cuida-se de 
questão que pode e deve ser resolvida pela revisão 
constitucional.

Inexistente previsão expressa, nem por isso 
estará, o Supremo, impedido de conceder liminar na ação de 
constitucionalidade. Ora, a previsão constitucional de 
medida cautelar na representação de inconstitucionalidade 
foi acrescentada, como já tivemos ocasião de ver, pela 
Emenda Constitucional ns 7/77. Antes dela, porém, o 
Supremo já vinha concedendo liminares nesse tipo de ação, 
entendendo que a antecipação da decisão finai, uma vez 
concretizados os pressupostos indispensáveis à concessão da 
medida, é inerente ã própria atividade jurisdicional (70).

Do mesmo modo, agora, inexistente previsão 
legal ou constitucional expressa, certamente a Suprema 
Corte entenderá cabível a concessão de liminares nas ações 
declaratórias de constitucionalidade. Inclusive porque, 
sem a concessão de medida liminar, quando cabível, a 
questão constitucional suscitada não obterá pronta 
resposta, frustrando-se, a finalidade do instituto, 
especialmente no caso de demora na prestação jurisdicional.

Pode parecer estranha a concessão de liminar 
nesse tipo de ação, vez que as leis e atos normativos gozam
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de presunção de legitimidade. Todavia, se não fosse assim, 
qual seria a finalidade da liminar?

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, a medida 
póde prestar-se para (i) "evitar o agravamento do estado de 
insegurança ou de incerteza jurídica que se pretende 
eliminar"; (ii) para assegurar a "plena aplicação da lei 
controvertida até a pronúncia da decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal"; bem como para (iii) determinar a 
"suspensão de julgamento de todos os processos que 
envolvessem a aplicação da lei objeto da ação declaratória 
de constitucionalidade" (71) .

10. Procedimento

Nem a Constituição, nem a lei, dispõem sobre 
o procedimento aplicável à ação declaratória de 
constitucionalidade. A Emenda Constitucional estabeleceu 
apenas quais são os legitimados a propô-la e quais são os 
efeitos da decisão. Deve o Legislador, urgentemente, 
disciplinar os mecanismos processuais de provocação da 
fiscalização abstrata da constitucionalidade. Como se 
sabe, nem mesmo há lei específica disciplinando a ação 
direta de inconstitucionalidade.

Respeitadas as suas peculiaridades, 
certamente o Supremo Tribunal aplicará ao novo instituto, 
no que couber, o procedimento que vem sendo observado na 
tramitação da ação de inconstitucionalidade.

Face à proposta do Ministro Moreira Alves, 
na Ação Direta de Constitucionalidade ns l-l-DF, o Supremo 
Tribunal Federal definiu, que:
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A. Buscando o novo instituto a declaração da 
legitimidade constitucional do ato normativo, deve o 
requerente providenciar para que a inicial venha 
acompanhada da documentação relativa ao processo 
legislativo. Tal providência é indispensável para que o 
Supremo, dispondo de referidos elementos, possa formular 
juízo a respeito da legitimidade da normativa desde o
ângulo formal.

B. Porque o Supremo não atua função 
consultiva, mas sim jurisdicional (embora de natureza 
constitucional), deve o requerente demonstrar na inicial (e 
comprovar documentalmente) a existência de controvérsia 
judicial capaz de colocar em risco a presunção de 
constituciconalidade do ato normativo. Sem a satisfação 
desta condição de procedibilidade, a ação não será 
conhecida (72).

C. Por outro lado, "no processo da ação
declaratória de constitucionalidade, por visar ã 
preservação da presunção de constitucionalidade do ato 
normativo que é seu objeto, não há razão para que o
Advogado-Geral da União atue como curador dessa mesma 
presunção. Aliás, o silêncio da Emenda Constitucional ns 
03/93 a esse respeito, não obstante tenha incluído um § 42 

no artigo 103 da Carta Magna, é um silêncio eloqüente, a 
afastar a idéia de que houve omissão, a propósito, por 
inadvertência" (73).

D. Deverá o Procurador-Geral da República, 
ainda quando requerente, manifestar-se no feito, oferecendo 
parecer na qualidade de custos legis em sentido amplo.

E. No julgamento da ação declaratória 
deverá ser observada a disciplina do julgamento da ação
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direta de inconstitucionalidade, inclusive quanto ao quorum 
(oito Ministros) para a deliberação e quanto à exigência de 
maioria qualificada (absoluta: art. 97, da CF) - seis
Ministros - para a declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade do ato normativo.

O Pretório Excelso discutiu intensamente a 
problemática da inexistência de legitimado passivo para 
contestar a ação. O Ministro Sepúlveda Pertence, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Carlos Velloso e limar 
Galvão, sugeriu a instituição de uma fase editalícia, 
através da qual seria dada notícia do aforamento da ação 
declaratória para que os legitimados ativos do art. 103 da 
Constituição, observado naturalmente o requisito da 
pertinência, pudessem contestá-la. Tratar-se-ia, segundo o 
último, de uma "simples impugnação inominada, deduzida, no 
prazo que poderia ser o comum de 15 (quinze) , nos próprios 
autos da ação declaratória de constitucionalidade, aos 
quais seriam juntadas, quando em grande número, era forma de 
apenso, para a devida apreciação na oportunidade do
julgamento".

Não foi esta, entretanto, a orientação que 
predominou no Supremo. Prevaleceu a posição do Ministro
Moreira Alves no sentido de que, inexistente lei a 
respeito, e prescindindo a ação de constitucionalidade, 
enquanto processo objetivo, de contraditório e, por isso, 
de legitimado passivo para contestá-la, não há razão para a 
notificação, através de edital, dos legitimados à
propositura da ação direta genérica de
inconstitucionalidade (75).

Foram determinantes, também, da posição
adotada pelo Supremo o fato de que (i) o contraditório 
ocorrerá, necessariamente, à medida que a ação deve vir
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acompanhada da demonstração de controvérsia judicial sobre 
a legitimidade do ato normativo e, mais, (i i) a 
possibilidade que têm os legitimados ativos (art. 103 da 
CF) de aforar ação direta de inconstitucionalidade contra o 
ato normativo objeto da declaratória de
constitucionalidade. Numa ação dessa natureza, lembra o 
Ministro Paulo Brossard, "os possíveis interessados estarão 
aptos a propor ação em contrário" (76). Além do mais, "nada 
impede que, mediante memoriais e pareceres, todos os 
interessados façam chegar ao Tribunal as opiniões que 
defendem" (77).

É verdade que a ação de constitucionalidade, 
enquanto processo objetivo, prescinde de contraditório e de 
legitimado passivo. É verdade, igualmente, que o 
contraditório, na ação de constitucionalidade, encontra-se 
assegurado pela exigência de demonstração de controvérsia 
judicial a respeito da legitimidade da normativa-objeto. 
Ninguém discorda, além disso, que os interessados, desde 
que dotados de legitimidade ativa, podem "propor ação em 
contrário". Ocorre que a sugestão do Ministro Sepúlveda 
Pertence parece ser a mais razoável. Cuida-se, então, de 
esperar que o Legislador, ao dispor a respeito do 
procedimento aplicável à nova ação, ofereça aos 
interessados oportunidade para a apresentação de suas 
considerações sobre a validade do ato em causa.

11. A decisão e seus efeitos

Na ação direta de inconstitucionalidade, 
como já foi afirmado, a decisão definitiva de mérito (com 
qualidade de coisa julgada oponível erga omnes) pode
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reconhecer (e, portanto, declarar) tanto a conformidade 
como a desconformidade do ato impugnado diante da 
Constituição. Assim também ocorre com a ação declaratória 
de constitucionalidade. Julgada procedente, a decisão 
implicará a declaração da constitucionalidade do ato 
normativo. A decisão de rejeição, todavia, pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do Supremo, implica a 
declaração da inconstitucionalidade da normativa-objeto. A 
decisão da Excelsa Corte, observado o quorum e tomada pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros, alcança a 
qualidade de coisa julgada formal e material, produzindo 
efeitos erga omnes e, em princípio, ex tunc. A decisão, 
aqui, assim como na ação de inconstitucionalidade, é 
declaratória de um estado pré-existente.

O princípio da divisibilidade ou da 
parcelaridade dos atos normativos também, nesta via, é 
aplicável. Por isso cabe ao Supremo, proferir sentença 
dando provimento parcial à ação de constitucionalidade. 
Pode ocorrer de o Supremo, observada a exigência da maioria 
absoluta, declarar a constitucionalidade dé parte da
normativa-objeto e a inconstitucionalidade da parcela
residual. Mas pode ocorrer, também, o mero provimento 
parcial da ação, sem a correspondende declaração de 
inconstitucionalidade da parcela residual. Para isso, no 
caso, basta que a maioria absoluta não seja alcançada para 
a declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos não 
declarados constitucionais. A conseqüência única, neste 
particular, é a possibilidade da inaplicação dos
dispositivos pelas demais instâncias do Judiciário, no 
domínio da fiscalização difuso-incidental. O que é 
suficiente, por óbvio, para autorizar a manutenção da 
controvérsia judicial existente a respeito da problemática.
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É necessário, na ação de
constitucionalidade, do mesmo modo como ocorre com a ação 
direta de inconstitucionalidade, interpretar a coisa 
julgada e a eficácia erga omnes cum grano sal is. Ou seja, 
"à declaração de constitucionalidade da lei não impede ..., 
diante de alteração das circunstâncias fáticas ou da 
realidade normativa, a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade" (78) . É que, "hoje, a lei pode ser 
constitucional, amanhã, não" (79).

A Emenda Constitucional ns 3/93, conferiu, 
"efeito vinculante" à decisão definitiva de mérito 
proferida, pelo Supremo, na ação declaratória de 
constitucionalidade. Constitui tendência universal o 
atribuir-se qualidade de precedente vinculativo às decisões 
proferidas pelos tribunais superiores (80). Quanto ao 
efeito vinculante, agora introduzido no direito brasileiro, 
trata-se, como já foi afirmado, de instituto proveniente do 
direito alemão que:

tem por objetivo outorgar maior eficácia às 
decisões proferidas pela Corte Constitucional, 
assegurando força vinculante não apenas à parte 
dispositiva da decisão, mas também aos chamados 
fundamentos ou motivos determinantes.
A declaração de nulidade de uma lei não obsta à 
sua reedição, ou seja, a repetição do seu 
conteúdo em outro diploma legal. Tanto a coisa 
julgada quanto a força de lei (eficácia erga 
omnes) não lograriam evitar esse fato. Todavia, o 
efeito vinculante, que deflui dos fundamentos 
determinantes (tragende Gründe) da decisão,
obriga o legislador a observar estritamente a 
intepretação que o tribunal conferiu à
Constituição. Conseqüência semelhante se tem 
quanto às chamadas normas paralelas. Se o 
tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma 
lei do Estado A, o efeito vinculante terá o 
condão de impedir a aplicação de norma de
conteúdo semelhante do Estado B ou C. (81).
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No caso brasileiro, porque o Constituinte 
reformador, lamentavelmente, referiu-se à "decisão 
definitiva de mérito", o efeito vinculante restringe-se 
exclusivamente à sua (dela: a decisão) parte dispositiva,
não alcançando, então, os seus fundamentos determinantes 
(82).

Não obstante, em virtude do efeito 
vinculante da decisão de mérito proferida em ação 
declaratória de constitucionalidade, tem-se como possível, 
no caso de descumprimento do julgado pelos demais órgãos do 
Judiciário, a provocação do Supremo, pelo prejudicado, por 
meio de reclamação (83) a fim de que este garanta a 
autoridade de sua decisão. Por outro lado, ainda em virtude 
do efeito vinculante, a decisão "alcança os atos normativos 
de igual conteúdo daquele que deu origem a ela mas que não 
foi seu objeto, para o fim de, independentemente de nova 
ação, serem tidos como constitucionais ou
inconstitucionais" (84) .

O "efeito vinculante" enriqueceu, 
indiscutivelmente, o modelo brasileiro de fiscalização da 
constitucionalidade. Porém, o Constituinte reformador 
poderia ter ido mais longe. Conferindo tratamento normativo 
diferenciado para as ações de constitucionalidade e de 
inconstitucionalidade, ele acabou por proporcionar, 
incompreensivelmente, resultados distintos para as duas 
ações. Sim, porque atribuindo "efeito vinculante" apenas 
às decisões definitivas de mérito proferidas nas ações 
declaratórias de constitucionalidade teremos o seguinte: 
lei declarada constitucional ou inconstitucional por 
decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade 
produz apenas efeitos erga omnes. Se, entretanto, a 
decisão for proferida em ação declaratória de 
constitucionalidade produzirá eficácia erga omnes e efeito
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vinculante. Foi absolutamente irracional a Emenda 
Constitucional neste ponto. Toca ao Constituinte revisor 
corrigir essa inexplicável diferença de tratamento quanto 
aos efeitos das decisões proferidas nas duas ações.

A revisão é a oportunidade própria para 
cònferir-se efeito vinculante também aos fundamentos (ou 
motivos) determinantes da decisão do Supremo em ação direta 
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de ato 
normativo.

Há, ainda, uma última crítica. 0 
Constituinte reformador adstringiu o referido efeito 
vinculante aos atos normativos emanados dos demais órgãos 
do Poder Judiciário e do Poder Executivo. A eficácia não 
alcança, por conseguinte, os atos editados pelo Poder 
Legislativo. Não parece haver razão que justifique a 
discriminação. Cabe, à revisão inserir os atos do Poder 
Legislativo entre aqueles sujeitos à incidência do efeito 
vinculante.

Cumpre concordar, porém, que o ideal seria, 
como pretendem Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar 
Ferreira Mendes, conferir-se efeito vinculante, em relação 
aos órgãos e agentes públicos, a todas as decisões de 
mérito proferidas pela Excelsa Corte em sede de 
fiscalização da constitucionalidade (85).

SEÇÃO II

A FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL:
A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
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1. Considerações iniciais

Os dados normativos da Constituição, aliás, 
não de qualquer Constituição (a do Zaire, por exemplo), mas 
de uma Constituição como a brasileira de 1988, devem ser 
potencializados por uma dogmática constitucional 
democrática. Se a Constituição condensa normativãmente 
valores indispensáveis ao exercício da cidadania, nada mais 
importante do que a busca (política, sim, mas também) 
jurídica de sua afirmação (realização, aplicação). 0 como
elaborar isso juridicamente, esta é obra para uma nova 
dogmática constitucional, cujo desafio é tornar a 
Constituição uma Lei Fundamental integral. Não se pode 
correr o risco de fazer dela uma Constituição normativa na 
parte que toca os interesses das classes hegemônicas e uma 
Constituição nominal na parte que toca os interesses das 
classes que buscam a emancipação. Apanhe-se a terminologia 
de Loewenstein (86) para ressaltar que a dogmática 
constitucional democrática não pode aceitar nem uma 
Constituição semântica (que apenas justifica juridicamente 
o exercício autoritário do poder), nem uma Constituição 
nominal (de papel, despida de valor jurídico efetivo). 
Deve, sim, ser atuada para fazer da Lei Fundamental uma 
Constituição normativa integral.

0 fazer da Constituição uma Fundamental Law 
integral pressupõe a construção, pela dogmática
constitucional, de categorias suficientes para dar conta 
não apenas da violação da Constituição por ato comissivo, 
como também do seu descumprimento em virtude de ato 
omissivo. Cuidar-se-ia, então, de reconhecer como
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inconstitucionais quaisquer atos, comissivos ou omissivos, 
desde que ofensivos à normativa constitucional.

Um longo caminho foi percorrido pela teoria 
constitucional para possibilitar a construção dessa 
categoria operacional: a inconstitucionalidade por omissão. 
A' problemática emerge ao cabo de um processo histórico 
determinante da mudança nas relações entre o Estado e a 
sociedade e, portanto, da concepção que preside a 
construção da ordem estatal. Muda o papel do Estado, muda o 
modo de organizar o Estado (87) e mudam os critérios de 
distribuição das funções entre os Poderes estatais, com 
reflexo na "liberdade de conformação do Legislador". A 
Constituição, nesse contexto, também renasce. Trata-se de 
aceitar, agora, o fato de que a Constituição vincula. A 
heterovinculação da Constituição alcança todos os poderes 
públicos (88). Mais do que isso, cuida-se (i) de estudar e 
de potencializar as suas (da Constituição) "virtualidades 
dirigentes" (89) , aceitando que a totalidade das normas 
constitucionais são atuais, produzindo, pelo menos, uma 
eficácia minima (90) ; e (ii) de buscar mecanismos eficazes 
para o provimento da integração e da plena realização das 
normas não exeqüíveis por si mesmas (91).

2. Uma Constituição dirigente para uma formação sócio- 
política de novo tipo

Se a Constituição do "Estado mínimo" (92) de 
orientação liberal continha também uma ordenação do espaço 
social, então a organização constitucional da sociedade 
derivava do seu silêncio. Sim, porque a arquitetura da 
ordenação da instância social decorria do silêncio da 
Constituição a respeito dessa temática. Tratando a 
Constituição, exclusivamente, da disciplina do político e
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da ordenação do fenômeno estatal, restava, para o campo das 
relações privadas, uma configuração normativa exigente 
apenas de liberdade (o reino da autonomia da vontade) 
(93).

t

A liberdade, valor maior sobre o qual se 
erguia a ordem jurídica, implicava a elaboração de um 
"Estado mínimo", exercente de poucas funções e, mais do que 
isso, organizado de tal modo que não pudesse romper o 
"círculo de giz caucasiano" (94), para atuar no campo das 
relações privadas. A defesa das liberdades implicava para 
o Estado um dever de não-agir ( prestação negativa).

Esse tipo de Estado era organizado por meio 
de uma "Constituição garantia" (95), ou seja, uma
Constituição que, sobre consistir num "instrumento de 
governo", apresentava-se como um "estatuto das liberdades 
públicas".

Não importa aqui definir as razões pelas 
quais o Estado viu-se obrigado a aceitar novo perfil. A
verdade é que ele, em virtude do desenrolar de um 
importante processo histórico (96), muda de configuração, 
assumindo renovados papéis e multifárias funções. 0 
Estado, agora, deve atuar no território antes reservado às 
relações privadas. 0 valor liberdade perde o seu caráter 
absoluto, passando a conviver, necessariamente, com o valor 
igualdade. Aliás, igualdade material e não simplesmente 
formal, porque esta sempre foi proclamada pelas bandeiras 
burguesas (97). Compete, então, ao Estado agir no seio do
social, do econômico, do cultural, etc., corrigindo a
exarcerbação da desigualdade derivada da exacerbação da 
liberdade (naturalmente econômica!).
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Emerge o Estado intervencionista, e, depois, 
o Estado Social ou Providência ("de bem estar social": 
welfare state) que é, a um tempo, um "Estado 
administrativo" e, por isso, um "Estado de prestações"; em 
síntese, uma forma de organização estatal superadora do 
"Estado árbitro", do "Estado gendarme" ou do "Estado 
guarda- noturno", na feliz expressão de Lassalle (98). Esse 
modelo político exige um novo tipo de Constituição. E nesse 
quadro, não se fala mais em "liberdades públicas", mas sim 
em "direitos fundamentais" (99). Sim, porque agora, deve o 
Estado cumprir as determinações constitucionais de 
abstenção em alguns casos (obrigação negativa) e de agir 
necessariamente em outros (prestação positiva).

Leve-se em conta que, inicialmente, os 
direitos do homem identificavam-se, exclusivamente, com 
determinadas liberdades do indivíduo em face do e contra o 
Estado. Essa concepção é contemporânea de uma desconfiança 
em relação ao poder político, compartilhada pelo marxismo, 
mas que ao contrário deste, prega a limitação do Estado, 
entendendo-o como mal necessário (100) . Superada esta 
fase, altera-se o quadro das funções estatais definidas 
pela ideologia liberal. É o resultado, já, entre outros 
fatores (101), da afirmação de uma nova geração de direitos 
(sindicalização, greve, educação, etc.). O nascimento de 
um conjunto de direitos de crédito frente ao Estado (saúde, 
alimentação, habitação, etc.) altera, profundamente, a 
natureza dos direitos constitucionais. Estes agora serão, a 
um tempo, liberdades e créditos do indivíduo (ou grupo) 
frente ao Estado.

Se as liberdades reclamam, para a sua 
satisfação, uma prestação prevalentemente negativa
(abstenção do Estado) , os créditos exigem uma prestação 
prevalentemente positiva (102), ou seja, o implemento de
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medidas públicas dirigidas à solução das demandas 
(pretensões) caracterizadas como direitos (103). Ora, a 
concepção dos direitos fundamentais como liberdades e 
créditos, além de manter implícita uma certa teoria do 
Estado (mais precisamente uma teoria do exercício do poder 
no Estado e das relações do Estado com a sociedade), 
identificada com o que hoje chamamos de Estado Democrático 
de Direito (104), opera a fusão de duas noções até há pouco 
dissociadas: liberdade e capacidade (105). Não basta
afirmar juridicamente a liberdade. O uso desta pressupõe a 
capacidade de gozá-la. O direito de livre expressão 
pressupõe a capacidade de exteriorização e de organização 
dos recursos intelectuais; o direito à inviolabilidade do 
domicílio pressupõe a prévia existência de uma casa, de uma 
morada, de um domicílio. 0 direito à educação pressupõe a 
existência de meios (alimentação, transporte, v.g.) sem os 
quais, ainda que oferecida gratuitamente pelo Estado, não 
poderá ser usufruída. Os direitos de crédito são o solo 
sobre o qual floresce a capacidade, complemento 
indispensável das liberdades no e contra o Estado. E estas, 
numa cadeia contínua, são o terreno a partir do qual novas 
liberdades e gerações de direitos poderão emergir (106).

Tudo se passa a partir de uma relação (via) 
de duas mãos entre o Estado e a sociedade. A sociedade que 
conforma o Estado, é também, por ele conformada. É assim 
com a Constituição, especialmente com a nova Lei 
Fundamental que, estabelecendo uma ordenação normativa 
global, sobre disciplinar a atuação do Estado, estabelece 
uma direção também para a sociedade. Esta, por sua vez, 
interfere na "concretização" das normas constitucionais 
(107). Se a Constituição não se desvincula do processo 
histórico geral, ela, pelo menos, constitui "um impulso (e
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impulso fundamental) dentro da «multiplicidade de
impulsos>> constitutivos do processo" (108).

O Estado provedor, a sociedade técnica, a 
emergência de renovada concepção a respeito dos direitos 
fundamentais; este é o plexo fenomênico e histórico 
("processo geral") a reclamar a elaboração do conceito de 
"Constituição dirigente" (109). Uma Constituição dotada
de "virtualidades dirigentes" e "historicamente adequada" 
para um novo tipo de formação sócio-política.

0 conceito:
acolhe a idéia de Constituição como 'plano 
normativo1, 1tendencialmente globalizante, porém 
aberto1, marcadamente 1finalístico', em que a
'política' não se faz imune ao 'direito', ou 
deste se desvincula, mas, ao contrário, onde
ambos se condicionam mutuamente, reconhecida a 
vocação 'ordenadora' e o potencial 'vinculante' 
das normas constitucionais (110).

Caracterizando-se como "plano normativo 
tendencialmente globalizante", acaba por impor, para o 
Estado e para a sociedade, fins, tarefas, diretivas e 
programas. Por isso, neste tipo de estatuto fundamental, 
multiplicam-se as normas exigentes de interpositio 
legislatoris, além de outras (as programáticas) que não se 
satisfazem, apenas, com a providência normativa 
complementar. É no contexto deste tipo de Constituição 
que assume significação especial a busca de um discurso 
constitucional suficiente para dar conta da abstenção 
legiferante enquanto "agressão negativa dos direitos dos 
cidadãos" (111).

3. A heterovinculação da Constituição e a força normativa 
(positiva e negativa) das disposições constitucionais
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Já no contexto da Constituição-garantia 
manifestou-se controvérsia a respeito da força normativa 
das disposições constitucionais. Nos Estados Unidos a 
experiência jurídica apartava as mandatory provisions das 
directory provisions. As primeiras seriam normas 
"constitucionais materiais e essenciais, de cumprimento 
irrecusável", ao passo que as segundas, por assumirem mero 
"conteúdo regulamentar" permitiam ao legislador dispor 
diferentemente (112). Somente as primeiras vinculavam, o 
legislador. Tradicional na doutrina americana é, também, a 
distinção entre as normas seif-executing e not self- 
executing, ou seja, entre as normas auto-executáveis e não 
auto-executáveis. As segundas "dependem de lei. que as 
complementem" e, por isso, só depois dessa complementação 
legislativa poderiam ser executadas" (113).

No presente século, já diante de um Estado 
que procurava insinuar uma inequívoca dimensão social (a
República de Weimar), a doutrina jurídica procurava 
estabelecer distinção entre as normas constitucionais 
atuais e as programáticas (inatuais). As primeiras 
alcançavam eficácia imediata, enquanto as segundas 
dispunham de mera eficácia diferida, dependente de um
processo de "atualização" desencadeado pelo legislador. 
Tratava-se, neste caso, de uma espécie de "direito à espera 
da lei" (114), decorrendo da espera, a produção de mera 
eficácia diferida. Enquanto as primeiras vinculavam todos 
os Poderes, menos o Legislativo, as últimas não alcançavam, 
enquanto despidas de regulamentação, a heterovinculação. 
Nenhuma delas, entretanto, vinculava o legislador. A
doutrina weimariana do poder legislativo unitário, que 
implicava a inexistência de distinção entre o Poder 
Constituinte e o Poder Legislativo, "aceitava a
disponibilidade do direito constitucional pelo legislador".
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Então, nesse tempo e lugar, a Constituição "não se situava 
sobre o legislativo mas à sua disposição" (115).

Aceite-se que essas concepções não mais se 
conciliam com a realidade constitucional contemporânea. 
Está claro, agora, que a Constituição vincula todos os 
Poderes, inclusive, o Legislativo. Mais do que isso, 
ninguém duvida que as normas constitucionais, em sua 
totalidade, são atuais, produzindo, portanto eficácia 
imediata. Cuida-se, apenas, de determinar o grau (maior ou 
menor) de eficácia imediata que a norma consegue produzir.

Não é o momento para fazer o inventário da 
produção doutrinária voltada para o estudo da eficácia 
social (efetividade) das normas constitucionais. Ninguém 
desconhece que o trânsito da eficácia jurídica 
(aplicabilidade: grau de aptidão para a produção de efeitos 
jurídicos) para a eficácia social (efetiva aplicação do 
dispositivo constitucional pelos destinatários) exige a 
superação de um longo, difícil e tormentoso caminho que 
está, sem dúvida, a desafiar a atenção dos juristas 
brasileiros (116). Todavia, é vital tecer consideração 
sobre a aplicabilidade (eficácia jurídica) das normas 
residentes na Constituição. E, neste campo, já existe, no 
Brasil, uma importante literatura que, inclusive, foi capaz 
de desenvolver interessantes propostas de catalogação e de 
classificação das normas constitucionais (117).

0 presente estudo não pretende fazer a 
contabilidade das referidas propostas. Importa apenas 
lembrar que, segundo a doutrina jurídica contemporânea, 
todas as normas constitucionais, mesmo quando reclamam a 
atuação do legislador, são capazes de produzir uma eficácia 
mínima. Tratando-se, embora, de norma definida como não 
auto-executável (inexeqüível por si mesma), não auto-
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aplicável/ de eficácia limitada ou, programática (118) , nem 
por isso encontra-se despida de aptidão para autorizar o 
desencadeamento de importantes conseqüências na ordem 
jurídica. As normas constitucionais sempre produzem uma 
"eficácia jurídica de vinculação" (119) (decorrente da 
vinculação dos poderes públicos à Constituição), e , por 
isso, contam com aptidão para desencadear, pelo menos, os 
seguintes resultados: (i) revogam (invalidação decorrente
de inconstitucionalidade superveniente) os atos normativos 
em sentido contrário; (ii) vinculam o legislador, que não 
pode dispor de modo oposto ao seu conteúdo (servem como 
parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade do ato 
contrastante); (iii) "conferem direitos subjetivos 
negativos ou de vínculo (poder de se exigir uma abstenção 
ou respeito a limites)" (120). Esta é a dimensão negativa 
da eficácia mínima produzida pelas normas constitucionais, 
mesmo as inexeqüíveis por si mesmas. Mas elas operam, 
igualmente, uma eficácia positiva. Em virtude da "eficácia 
de vinculação", essas normas: (iv) informam o sentido da
Constituição, definindo a direção do atuar do operador 
jurídico no momento da interpretação e da integração da 
Constituição (identificando-se, a Constituição, com um 
sistema, a rede de significação definidora do seu sentido 
- conteúdo - é formada por todas as normas constitucionais, 
inclusive, as de eficácia limitada); e (ii) condicionam o 
legislador, reclamando a concretização (realização) de 
suas imposições; se nem sempre podem autorizar a 
substituição do legislador pelo juiz, podem, por vezes, 
autorizar o desencadear de medidas jurídicas ou políticas 
voltadas para a cobrança do implemento, pelo legislador, do 
seu dever de legislar (121) .

Então, se todas as normas produzem idêntica 
eficácia negativa, elas diferem quanto ao grau de eficácia
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positiva alcançável. Sobre a eficácia positiva, prelecionam 
Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto:

Em verdade, a maior ou menor aptidão para atuar, 
para incidir sobre os fatos abstratamente 
descritos na hipótese da norma, depende do modo 
como a própria norma regula a matéria de que se 
nutre. É falar, a possibilidade de plena 
incidência da norma está sempre condicionada à 
forma de regulação da respectiva matéria. Se esta 
é descrita em todos os seus elementos, é plasmada 
por inteiro quanto aos mandamentos e às 
conseqüências que lhe correspondem, no interior 
da norma formalmente posta, não há necessidade de 
intermédia legislação, porque o comando 
constitucional é bastante em si. Tem autonomia 
operativa e idoneidade suficiente para deflagrar 
todos os efeitos a que se preordena.
De revés, se a matéria que se põe como conteúdo 
da norma é deficientemente plasmada, de modo a 
que tal defeito de conformação intercorra por 
qualquer um dos seus elementos lógico-estruturais 

que são a hipótese, o mandamento e a 
conseqüência - aí se torna necessária a 
expedição de um comando complementar da vontade 
constitucional. Dá-se, então, o reclamo de 
interposta lei, para suprir a insuficiência da 
norma, completar as suas prescrições e tornar sua 
incidência possível, em termos de plenitude 
eficacial (122).

É evidente que sem a interpositio
legislatoris, as normas inexeqüíveis por si mesmas não 
poderão produzir eficácia positiva integral. A
problemática da satisfação desse tipo de eficácia autoriza 
já o ingresso no território conceituai da 
inconstitucionalidade por omissão.

4. Caracterização da inconstitucionalidade por omissão
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Fala-se em inconstitucionalidade por omissão 
de medida político-administrativa, de medida judicial ou de 
medida legislativa (123). O descumprimento da Constituição 
pela omissão de medida de cunho político (não provimento de 
cargos vagos no Supremo Tribunal Federal, e.g.) (124), ou
de cunho meramente administrativo (implementação de um bom 
sistema educacional, v.g.) encontra, normalmente solução no 
campo das disputas inter-partidárias com o desencadear dos 
procedimentos políticos previstos pela ordem constitucional 
(125). A omissão de medida judicial implica denegação de 
justiça. O modelo jurídico brasileiro, porém, como o de 
qualquer país civilizado, oferece remédios jurídicos 
suficientes contra esse tipo de omissão (126). A
problemática que vem desafiando a doutrina constitucional 
refere-se à inconstitucionalidade por omissão de medida 
legislativa (no sentido formal e material da expressão). 
Problemática que fica mais significativa no contexto de uma 
Constituição dirigente (127), ou seja, de uma Constituição 
que impõe não poucas tarefas para o legislador. Reserve- 
se, então, a partir de agora, no presente discurso, a 
categoria operacional "inconstitucionalidade por omissão", 
exclusivamente, para a inércia dos poderes públicos no que 
toca com a edição de atos normativos e a implementação de 
medidas de cunho prevalentemente jurídico.

Que a inércia dos poderes públicos pode 
implicar o descumprimento da Constituição, a doutrina, já 
há algum tempo, aceita. Cite-se, a título de ilustração, a 
preocupação de Loewenstein (128) e de Biscaretti di Ruffia 
(129) com o problema da omissão inconstitucional. Entre 
nós, Anna Cândida da Cunha Ferraz escreveu pioneiro estudo 
sobre a matéria, inventariando, inclusive, casos de inércia 
transgressora ocorridos no direito brasileiro (130) . Ora, a 
inobservância da Fundamental Law, em virtude de ato
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omissivo ou comissivo, contribui definitivamente para a 
erosión de la conciencia constitucional (131) e para a 
quebra do significado normativo da Constituição. Por isso
precisa ser combatida. 0 bom combate, neste ponto, reclama,

ípara além da delimitação conceituai da
"inconstitucionalidade por omissão", uma operação 
industrial voltada para a manufatura de importantes 
técnicas processuais desencadeadoras de seu suprimento. 0 
enfrentar destas tarefas, de certo modo, caracteriza a 
especificidade da nova teoria constitucional.

O silêncio transgressor, a inércia do 
legislador, ou seja, a omissão inconstitucional, não pode 
ser concebida de um ponto de vista puramente naturalístico. 
É que o comportamento só assume a qualificação de omissão 
em relação a uma norma que impõe a alguém o dever de agir, 
diriam com razão os penalistas (132). A contribuição do 
direito penal pode ser aproveitada pela doutrina 
constitucional: "necessariamente referida a uma ação, a
omissão não existe em si: o que existe é a omissão de uma 
ação determinada" (133), ou seja, o produto da vontade de 
não realizar a ação normativãmente prescrita e, portanto, 
esperada.

Em nosso plano, pois, "a omissão legislativa 
inconstitucional significa que o legislador não <faz> algo 
que positivamente lhe era imposto pela Constituição" 
(134). Repita-se a observação precisa de Canotilho já 
transcrita no capítulo I: inocorre, no caso, a manifestação 
de um "simples negativo <não fazer>; trata-se, sim, de não 
fazer aquilo a que, de forma concreta e explícita, estava 
constitucionalmente obrigado" (135).

Ou de outro modo, só é juridicamente 
relevante o não cumprimento de uma norma constitucional
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individualizada, e, portanto, "certa e determinada" (136). 
A inconstitucionalidade por omissão, segundo Jorge Miranda:

não se afere em face do sistema constitucional em
bloco. É aferida em face de uma norma cuja não 
exeqüibilidade frustra o cumprimento da
Constituição. A violação especifica-se olhando a
uma disposição violada, e não ao conjunto de
disposições e princípios (137).

A norma violada, entretanto, para
fundamentar a inconstitucionalidade por omissão, não pode 
conter um "simples dever geral de emanação de leis". As
normas constitucionais definidoras da competência
legislativa da União, dos Estados e dos Municípios, não são 
suficientes para, no caso de inércia legislativa
prolongada, fundamentar a inconstitucionalidade por 
omissão. Canotilho exclui, também, do conceito, a não 
satisfação dos deveres de legislação abstratos, ou seja das 
"ordens constitucionais gerais de legislar" (normas
programáticas e preceitos enunciadores dos fins do Estado). 
Segundo o jurista, nestes casos, não se encontra definido 
"concretamente aquilo que o legislador deve fazer para, no 
caso de omissão, se poder falar de silêncio legislativo 
inconstitucional" (138). A observação, entretanto, não 
parece se aplicar ao Brasil (139) . Aqui, qualquer imposição 
constitucional ou ordem de legislar, seja abstrata ou
concreta, desde que definida em norma certa e determinada, 
pode fundamentar, no caso de inércia consciente e
voluntária (140), omissão inconstitucional.

É necessário, porém, estabelecer uma 
distinção entre as "lacunas técnicas" ou "de legislação", 
que podem assumir a configuração de meras "situações
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constitucionais imperfeitas", e as omissões
inconstitucionais (141). Como foi referido no capítulo I, 
as omissões inconstitucionais podem derivar de lacunas 
jurídicas desejadas e, então, compatíveis com o plano de

í

ordenação constitucional. São estas as definidas como 
"técnicas" ou "de legislação". Que se faça, porém, a 
necessária atenção: se as lacunas indesejadas ou ofensivas
ao plano de ordenação da Constituição reclamam processo de 
integração idêntico àquele ultimado no plano jurídico 
infraconstitucional (art. 4 2, da Lei de Introdução ao 
Código Civil); se os "silêncios eloqüentes" repelem 
qualquer procedimento de integração (consistindo, embora, 
em faltas detectadas no discurso normativo, de lacunas não 
se tratam!); as lacunas de legislação, estas sim, conquanto 
naturais numa Constituição compromissória como a nossa, se 
mantidas por tempo indeterminado, podem reclamar as 
soluções oferecidas pela inconstitucionalidade por omissão 
(142).

As lacunas técnicas ou de legislação (143) 
podem consistir em "situações jurídicas imperfeitas" 
(omissões constitucionais e omissões constitucionais em 
trânsito para a inconstitucionalidade); todavia, no caso de 
inércia mantida por um período não razoável, ultrapassada 
a linha perimétrica-limite, deslocam-se para o território 
conceituai da "omissão inconstitucional", com as 
conseqüências jurídicas que esse lugar é capaz de 
impulsionar. É preciso ver, então, que a omissão 
inconstitucional configura um plus em relação às "situações 
jurídicas imperfeitas". A inconstitucionalidade por omissão 
conta com um elemento adicional para a sua caracterização: 
- o tempo. "A inconstitucionalidade por omissão pressupõe, 
para ser declarada, um juízo sobre o transcurso do tempo" 
(144). Ou, em outras palavras, a categoria não pode ser:
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separada de determinado tempo histórico 
assinalado pela necessidade de produção 
legislativa e cuja duração, maior ou menor, ou 
será pré-fixada - muito raramente - pela 
própria Constituição ou dependente da natureza 
das coisas, ou seja, da natureza da norma 
constitucional não exeqüível por si mesma 
confrontada com a situação de vida que esteja a 
verificar-se à sua margem (145).

Parece certo, entretanto, dizer que, com o 
passar dos anos, e mantida a inércia dos poderes públicos, 
as imperfeições técnicas ("situações jurídicas 
imperfeitas") tendem a deslocar-se, em bloco, para o 
território da inconstitucionalidade por omissão. Salvo a 
hipótese de inserção, no texto constitucional, em virtude 
de emenda ou da revisão, de novas normas de eficácia
limitada, haverá um momento em que todas as "situações 
jurídicas imperfeitas" terão dado lugar a omissões
inconstitucionais.

A inconstitucionalidade por omissão 
caracteriza-se pela aglutinação de alguns elementos. Todos 
já foram anunciados. Cumpre, outra vez, referí-los,
aproveitando, agora, a síntese proposta por Paulo Modesto. 
São eles:

(a) uma inércia na atividade concretizadora, 
normativa ou não, (b) de certa e determinada 
norma constitucional, com reduzida eficácia de
aplicação (exeqüibilidade), (c) consistente na
violação de uma obrigação institucional geral ou 
especial, (d) constatada a partir de um 'juízo' 
concreto sobre o transcurso do tempo (146).

5. A omissão inconstitucional e suas modalidades
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Como a omissão inconstitucional não se 
reconduz a um conceito naturalístico ("não fazer"), mas sim 
a um conceito normativo ("não fazer algo devido"), as
ordens constitucionais de legislar e as imposições

}

constitucionais podem ser descumpridas pelo silêncio 
transgressor ("um não atuar o devido"), mas também pelo 
agir insuficiente ("um não atuar completamente o devido") 
(147).

Sim, porque a hipótese do "não concretizar 
completamente uma imposição constitucional" pode implicar o 
ingresso no reino do "não favorecimento arbitrário" ou da 
"exclusão inconstitucional de vantagem" ou da "exclusão de 
benefício incompatível com o princípio da isonomia".

Bem se vê, portanto, que, assim como a 
inconstitucionalidade por ação, a inconstitucionalidade por 
omissão pode ser total ou parcial, consistindo a primeira 
na não satisfação integral do dever de legislar, enquanto a 
segunda corresponde a uma não satisfação parcial de
referida imposição.

Fala-se, também, em omissão formal e omissão 
material (148). 0 binômio, embora definido a partir de
outro critério, cobre o mesmo campo conceituai explorável 
pela classificação anterior (total/parcial). Com efeito, a 
expressão omissão formal é utilizada para se apontar a 
falha ("falta") no discurso normativo decorrente do não
desencadear do processo de formação da lei de integração. 
Ao contrário, a expressão omissão material é aproveitada 
para indicar a falta processualmente satisfeita, mas, 
todavia, de modo ofensivo ao conteúdo da Constituição, 
especialmente ao princípio da isonomia ("exclusão de
benefício incompatível com o princípio da igualdade", "não 
favorecimento arbitrário").



319

A doutrina, por fim, estabelece distinção 
entre as omissões absolutas e as relativas. Enquanto 
aquelas decorrem da violação, por inércia, de um dever
autônomo de legislar (as ordens de legislar e as imposições
constitucionais, v.g.), estas derivam da violação ao
princípio da isonomia. Ou seja, se no primeiro caso o 
legislador deveria necessariamente atuar, no outro isso 
não ocorre. Aqui, podia o legislador manter-se inerte sem 
ofender a Constituição. Mas se resolveu atuar, então não 
cabia descumprir o princípio da isonomia, para, por 
exemplo, deixar de prever o alcance dos dispositivos
aprovados ou excluir dos benefícios concedidos, pela 
omissão, outras categorias de pessoas.

As omissões totais e formais correspondem 
sempre ao descumprimento de um dever de legislar autônomo. 
São, por isso, também omissões absolutas. As omissões 
parciais e materiais, porém, podem decorrer da não 
suficiente satisfação de um dever autônomo de legislar ou 
do descumprimento da cláusula geral da isonomia. Serão 
omissões relativas na última hipótese e omissões absolutas 
na primeira (149).

As omissões absolutas não trazem grandes 
dificuldades. Quanto às relativas, é sempre necessário 
verificar com cuidado se a hipótese é mesmo de 
inconstitucionalidade por omissão (v.g., não previsão 
involuntária da extensão do benefício a determinadas 
categorias); é que a omissão pode ser, apenas, aparente, 
havendo na verdade ato inconstitucional incompatível com o 
princípio da isonomia, e, então, desafiante dos mecanismos 
convencionais de fiscalização da constitucionalidade ("por 
ação"). Cite-se, a título de ilustração, a hipótese de 
normativa dotada de cláusula expressa de exclusão de 
vantagem incompatível com o princípio da isonomia. Aqui,
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não há inconstitucionalidade por omissão, mas, sim, 
genuína inconstitucionalidade por ação.

6. A proteção contra as omissões normativas

Se a problemática da inconstitucionalidade 
por ação pode, sem graves problemas e inclusive com
vantagens, ser deslocada do campo político para o da 
solução jurisdicional, o mesmo não se dá, de modo
tranqüilo, com a inconstitucionalidade por omissão. Sim,
porque se no primeiro caso encontra-se em jogo apenas a
supremacia da Constituição (em face de uma concretização 
viciada), o que implica não mais do que o exercício, pelas 
Cortes Constitucionais, de uma competência de cassação 
uma espécie de atividade legislativa negativa (anulação, 
declaração de nulidade, etc.) -, no segundo caso tudo de 
dá de modo diferente. Em que consistiria, afinal, a 
atividade do órgão jurisdicional fiscalizador? (150).
Tratar-se-ia, para o judiciário, de substituir-se à
atividade do legislador, suprindo, para o caso ou de modo 
genérico, a omissão inconstitucional? Ou de obrigar o 
legislador a se pronunciar? Mas, obrigá-lo de que maneira?

Como se vê, a problemática é difícil. A sua 
solução implica a conciliação, quase impossível sem a 
preliminar invenção de um novo modelo de organização 
política, de um sem número de princípios informadores da 
organização do Estado contemporâneo. Não se pode aceitar,
evidentemente, que o juiz se substitua (e não teríamos
aqui, como sugere Jorge Miranda uma espécie de sub-rogação 
de função ?) (151) , sem mais e num Estado que se pretende
democrático, à atividade positiva do legislador. O órgão
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jurisdicional não dispõe, parece incontestável, nem de
legitimidade, nem de capacidade, para exercer a tarefa de 
concretização que apenas o jogo político-partidário (com 
suas dimensões: a interação comunicativa, a
disputabilidade intersubjetiva e a dialética oscilando 
entre o confronto e o compromisso parlamentares) pode 
proporcionar. É necessário, então, neste campo, superar a
"exigência de justicialidade" (152), como condição de 
maioridade do direito, e reconhecer que, em alguns casos, o 
retorno ao campo político, com a criação de importantes 
. processos e mecanismos voltados à superação da omissão 
inconstitucional, é inevitável.

Nem por isso a busca de solução 
jurisdicional será esquecida. O suprimento da omissão
inconstitucional reclama o desenvolvimento simultâneo de 
técnicas estritamente jurídicas ("justicialidade", na 
expressão utilizada por Castanheira Neves) e de técnicas 
políticas superadoras dos mecanismos tradicionais de 
controle aceitos pelas democracias representativas.

6.1. As técnicas jurídico-políticas

Entre nós, Anna Cândida da Cunha Ferraz foi, 
certamente, quem mais se aprofundou no estudo da questão. 
Ainda antes da Constituição de 1988, a autora fez um 
importante inventário das técnicas conhecidas capazes de 
proteger a ordem jurídica contra as omissões 
inconstitucionais (153), propondo a adoção de algumas pelo 
Constituinte. Entre as técnicas inventariadas a jurista 
propunha, como meio de suprir a omissão do legislador, "a 
iniciativa popular, a iniciativa legislativa dos Estados-
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Membros (..., para casos em que a norma constitucional lhes 
interesse diretamente), a iniciativa legislativa de 
entidades e associações ..." (154) e, também o deslocamento 
do poder de provocação da atividade legiferante nos casos 
de iniciativa privativa. Finalmente, quanto ao 
incumprimento, pelo Chefe do Executivo, da função 
regulamentar, propunha, ela, a tipificação da conduta 
omissiva como "crime de responsabilidade" (155).

A Constituinte perdeu uma boa oportunidade 
para fazer inserir na ordem jurídica brasileira técnicas de 
cunho político mais eficientes para a censura e suprimento 
da omissão inconstitucional. Das técnicas propostas, apenas 
a iniciativa popular foi adotada (art. 61, § 2 2 , da CF).
Todavia, a iniciativa popular, tal como plasmada na 
Constituição, muito dificilmente poderá ser exercida. Os 
requisitos necessários para a sua deflagração tornam o 
instituto quase impraticável. Exige, com efeito, a 
Constituição para o seu exercício, "a apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos 
por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles". Por outro lado, a 
Constituição, em nenhum lugar, autoriza a popular em 
matéria de iniciativa reservada. Parece caber apenas nos 
casos de iniciativa legislativa comum. Quanto ao poder de 
iniciativa privativa, mesmo quando não exercido, o que pode 
implicar a emergência de omissão inconstitucional, não pode 
ser substituído pela popular. Cabe concordar que o 
legislador constituinte poderia ter sido mais benevolente 
neste particular. Espera-se que a revisão, percebendo o seu 
significado enquanto técnica desafiadora do suprimento de 
omissão inconstitucional, prestigie a iniciativa popular.
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6.2. As técnicas estritamente jurídicas

A farmacologia jurídica ainda, não conhece 
técnicas estritamente jurídico-processuais (a preocupação 
com a "justicialidade"!) eficientes para oferecer solução à 
problemática da inconstitucionalidade por omissão. Como 
foi afirmado antes, o regime democrático e o "Estado de 
poderes divididos" (156), não se conciliam com o suprimento 
da omissão decorrente de atividade substitutiva do órgão 
fiscalizador. Aliás, é preciso lembrar que a compreensão da 
Constituição enquanto sistema aberto, dotado de "registro 
de aprendizagem" e que, por isso, interage intensamente com 
a ambiência social e histórica, conformando-a e, ao mesmo 
tempo, sendo por ela conformada, parece não aceitar 
técnicas de "concretização" e de "realização" que desprezem 
o livre jogo democrático das forças políticas. Os ensaios 
de construção de técnicas estritamente jurídicas, 
entretanto, não podem ser desconsiderados. Algum tipo de 
provimento judicial há de ser encontrado (157).

Caberia indagar se a omissão
inconstitucional, do mesmo modo que a inconstitucionalidade 
por ação, admitiria a instituição de (i) um mecanismo 
abstrato de fiscalização, (ii) de uma fiscalização 
incidental da inconstitucionalidade por omissão e, (iii) de 
uma ação de garantia contra a omissão inconstitucional 
ajuizável pelo jurisdicionado impedido, diante da falta da 
norma regulamentadora, de exercer o seu direito. Competiria 
indagar, além do mais, no caso da aceitação destas técnicas 
jurídicas, que efeitos a decisão judicial poderia produzir 
em cada caso.

Ao que se sabe, inexiste lugar que tenha 
adotado a técnica da fiscalização incidental da omissão
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inconstitucional (158). Alguns países, todavia, embora sem 
a previsão constitucional de mecanismo específico para o 
exercício desse tipo de juízo de constitucionalidade, em 
sede doutrinária como em sede jurisprudencial, passaram a 
aceitar o instituto. É o caso da Alemanha e da Itália, 
(159). As respectivas Cortes Constitucionais, sem ação 
apropriada e, portanto, no âmbito dos procedimentos 
convencionais de fiscalização da constitucionalidade, 
passaram a reconhecer a omissão inconstitucional. A Corte 
Constitucional alemã, todavia, embora tenha admitido que 
pode declarar a existência de uma omissão inconstitucional, 
sempre entendeu que permanece com o legislador o poder de 
saná-la (160). A Corte Constitucional italiana, por sua 
vez, vai um pouco mais além de sua congênere tedesca, para 
admitir as sentenças manipulativas (decisioni manipolative) 
aditivas ou substitutivas (161) .

Aceita-se ter sido a antiga Iugoslávia o 
primeiro país a admitir uma ação direta contra a omissão 
inconstitucional (162). Foi, não obstante, a Constituição 
de Portugal, aquela que, neste particular (163), 
influenciou o direito constitucional brasileiro. Em 
Portugal, a revisão de 1982, alterou o regime da
fiscalização da omissão inconstitucional. Abolido o
Conselho da Revolução, cabe agora ao Tribunal
Constitucional exercer referida atividade. Segundo dispõe 
o art. 283 (164) da Constituição da República portuguesa:
(i) a legitimidade para requerer a verificação da 
inconstitucionalidade por omissão é, em princípio, apenas 
do Presidente da República e do Provedor de Justiça; (ii) a 
fiscalização circunscreve-se ao território das omissões 
legislativas (de lei, no sentido formal e, pois, não de 
qualquer norma faltante); e, por fim, (iii) a declaração da 
inconstitucionalidade por omissão tem por conseqüência
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apenas a cientificação do órgão legislativo competente. 0 
Tribunal Constitucional, desta forma, reconhecendo a 
existência de omissão inconstitucional de medida 
legislativa, dará disso conhecimento ao órgão legislativo 
responsável pela edição do ato legislativo faltante.

A Constituição de 1988 de certo modo seguiu 
o modelo português. É, em contrapartida, mais generosa. 
Apresenta-se também mais criativa, na medida em que prevê o 
mandado de injunção.

O direito constitucional brasileiro, 
portanto, com a nova Lei Fundamental, passou a admitir a 
figura da inconstitucionalidade por omissão, instituindo, 
no âmbito estritamente jurídico, dois meios para sua 
fiscalização. A ação direta de inconstitucionalidade por
omissão (art. 103, § 22, da CF), mecanismo de fiscalização
abstrata, e o mandado de injunção (art. 5 2 , LXXI, da CF), 
instrumento da fiscalização concreta, espécie de ação de 
garantia ("ação de defesa" ou "remédio constitucional")
colocada à •disposição do jurisdicionado para a defesa de 
direito ameaçado em virtude da falta de norma 
regulamentadora. Convém, desde logo, advertir que o mandado 
de injunção não se resume a espécie de "reverso da medalha" 
da inconstitucionalidade por omissão. Ele guarda certa 
especificidade, teremos oportunidade de ver.

7. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão

7.1. Primeiros apontamentos

A declaração de inconstitucionalidade por
omissão encontra-se prevista em parágrafo (§ 2 2) do art. 
103 da Constituição da República. O dispositivo trata da
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"ação de inconstitucionalidade", assim referida sem 
precisão, para designar as duas espécies de
inconstitucionalidade conhecidas no direito brasileiro: a
de lei ou ato normativo e a inconstitucionalidade por 
omissão. Parece que o Constituinte não pretendeu instituir 
uma ação especial para fiscalizar a omissão 
inconstitucional. Da leitura do art. 103 da Constituição 
da República pode se depreender que o legislador 
constituinte pretendeu, sim, autorizar, no âmbito da já 
conhecida ação direta, o reconhecimento, pelo Supremo, da 

. existência de uma inconstitucionalidade por omissão. 
Tratar-se-ia, então, de autorizar a Colenda • Corte a, no 
exercício de outra modalidade de fiscalização abstrata, 
lançar mão de novo tipo de provimento judicial. Tanto isso 
parece ser verdade que, no Brasil, ao contrário do que
ocorre em Portugal, os legitimados ativos para a provocação 
da fiscalização abstrata são os mesmos na 
inconstitucionalidade por ação como na
inconstitucionalidade por omissão. Aliás, em Portugal, há
dispositivo próprio tratando da fiscalização da omissão 
inconstitucional (art. 283), o que, como vimos, inocorre no 
Brasil. Entre nós, a problemática da omissão
inconstitucional é tratada em simples parágrafo de um 
artigo (art. 103 da CF) que dispõe sobre a "ação de 
inconstitucionalidade". Parece claro, portanto, não haver 
lugar para defender-se a existência, no Brasil, de uma ação 
constitucional especial voltada para, em sede de 
fiscalização abstrata, esse tipo de questão constitucional.

O § 2 2 do art. 103 da Constituição, na
verdade, elastece os conceitos de inconstitucionalidade e 
de jurisdição constitucional, ao dar ao Supremo Tribunal 
Federal competência para proferir novo tipo de provimento 
judicial.
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Nos termos da normativa constitucional (art.
103, § 22):

declarada a inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional, 
será dada ciência ao Poder competente para a 
adoção das providências necessárias e, em se 
tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 
trinta dias.

7.2. Natureza, finalidade e procedimento

A provocação da atuação jurisdicional 
(inclusive da jurisdição constitucional concentrada) opera- 
se por meio de uma ação. A ação direta de 
inconstitucionalidade, com a nova Lei Fundamental, sofreu 
profundas alterações, como já vimos (capitulo III). Ela 
presta-se, agora, para obter do Supremo não apenas a 
declaração da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
(o que implica pronúncia da nulidade do ato impugnado), mas 
também para alcançar a declaração da inconstitucionalidade 
de uma omissão dos poderes públicos.

A ação de inconstitucionalidade, seja de ato 
normativo, seja por omissão, possui a mesma natureza. Em 
ambos os casos, ela configura "processo objetivo", com 
todas as conseqüências que desse conceito é possível 
extrair.

A finalidade da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão também não é a defesa de 
um direito subjetivo, ou seja, de um interesse
juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. 
Trata-se, ao contrário, de mecanismo voltado,



328

exclusivamente, para a defesa da Constituição. Aliás, para 
a defesa da integralidade da vontade constitucional. É 
procedimento apropriado para a declaração da mora do 
legislador, com o conseqüente desencadeamento, por 
iniciativa do próprio órgão remisso, do processo de 
suprimento da omissão inconstitucional.

A ação de inconstitucionalidade por omissão 
segue o mesmo procedimento da ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (165) .

Embora seja difícil imaginar a utilidade da 
interposição, os recursos cabíveis são, evidentemente, os 
mesmos da ação de inconstitucionalidade positiva.

Não há prazo para a propositura da ação. É 
evidente, entretanto, que sem o transcurso de um prazo 
razoável, aferível caso a caso, não haverá omissão 
inconstitucional censurável, mas sim mera lacuna técnica 
(omissão constitucional e omissão constitucional em 
trânsito para a inconstitucionalidade).

Quanto à possibilidade de perícia, é preciso 
dizer que a 11 jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal 
Federal considera inadmissível a ação direta de 
inconstitucionalidade que envolva matéria de fato complexa 
e dependente de exame aprofundado" (166). Em certos casos, 
entretanto, cumpre concordar que uma ampla investigação 
sobre a matéria de fato é indispensável para a aferição da 
legitimidade do ato impugnado. Não é por outro motivo que 
algumas Cortes Constitucionais, embora no processo objetivo 
de fiscalização abstrata, têm admitido a realização de um 
mínimo de instrução probatória (167). O fato de inexistir 
previsão legal ou constitucional expressa não parece
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consistir em obstáculo para o deferimento de referida 
providência.

No caso da inconstitucionalidade por 
omissão, a realização de prova pericial, ou de instrução 
probatória envolvendo matéria de fato, pode ser 
indispensável para a formação de um juízo seguro a respeito 
da existência de inconstitucionalidade nas situações de 
inconstitucionalidade parcial (relativa, material ou
absoluta parcial). Apanhe-se a hipótese de lei que fixa, 
nos termos do art. 7 2 , IV, da Constituição, o salário 
mínimo. Se a não edição da lei configura caso de omissão 
inconstitucional total, a edição de lei que, de modo
insuficiente, atende as necessidades definidas na normativa 
constitucional, consubstancia caso de inconstitucionalidade 
parcial. Numa economia estável, livre das pressões
inflacionárias e não recessiva, é perfeitamente aceitável 
que, em certas circunstâncias, a prova pericial seja 
necessária para a formação de juízo seguro a respeito da 
ocorrência ou não de omissão parcial.

7.3. Legitimidade processual ativa e passiva

O art. 103, I a IX, em numerus clausus 
estabelece a relação dos legitimados ativos para a 
propositura da "ação de inconstitucionalidade". A 
legitimidade conferida pela Constituição é a mesma, seja 
para a provocação da fiscalização abstrata da legitimidade 
de ato normativo ou da inconstitucionalidade por omissão 
(168). O requisito da pertinência é de ser observado,
também, em sede de fiscalização da omissão 
inconstitucional. O que foi referido quanto à legitimidade 
para a propositura da ação de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo aplica-se aqui igualmente.



330

Os legitimados passivos na ação de
inconstitucionalidade por omissão são as autoridades ou 
órgãos legislativos remissos, não obstante responsáveis 
pela prática do ato reclamado pela Constituição. Na 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, muitas vezes 
o titular da ação e o legitimado passivo residem no mesmo 
órgão ou autoridade (v.g., ação intentada pelo Presidente 
da República contra ato de seu antecessor). Isso inocorre 
na ação de inconstitucionalidade por omissão. Não há razão 
para a propositura da ação, se cabe à própria autoridade 
suprir a omissão inconstitucional.

7.4. O Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 
União

O papel do Procurador-Geral da República, na 
ação de inconstitucionalidade por omissão e na ação de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, é o mesmo. 
Pode propor a ação; já no caso de receber representação 
pela propositura, dispõe de autonomia para encaminhá-la ou 
não ao Supremo (na verdade, para propor, ou não, a ação de 
omissão).

Por fim, cumpre lembrar que o Procurador- 
Geral da República oferece parecer em todos os processos de 
competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 12, da 
CF), inclusive naqueles em que figure como autor.

Quanto ao Advogado-Geral da União, decidiu o 
Supremo que "está dispensado de pronunciar-se na ação 
direta por omissão, ao contrário do que ocorre na ação de 
inconstitucionalidade positiva, quando tem o dever de 
defender o ato impugnado, mesmo que estadual" (169). Com
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efeito, nos termos do art. 103, § 3 2 , da Lei Fundamental da 
República, o Supremo Tribunal Federal determinará a citação 
do Advogado-Geral da União para a produção de defesa, 
apenas quando "apreciar a inconstitucionalidde, em tese, de 
nórma legal ou ato normativo". Ou seja, no caso de ação de 
inconstitucionalidade positiva.

No capítulo anterior, salvo os casos em que 
o titular da ação é também o seu legitimado passivo, 
advogou-se a supressão da atuação do Advogado-Geral da 
União na ação de inconstitucionalidade. O que foi dito 
naquela oportunidade, vale também para esta.

Convém lembrar, entretanto, que, mantida a 
exigência constitucional, o Advogado-Geral da União deve 
produzir defesa, como curador da norma impugnada, nos casos 
de omissão parcial. Sim, porque nestes casos há um ato 
normativo que todavia, ou descumpre o princípio da isonomia 
(omissão relativa) ou não atende satisfatoriamente uma 
imposição constitucional concreta (omissão absoluta 
parcial). A posição do Supremo, acima referida, para ser 
coerente com a determinação constitucional, não pode ser 
aplicada às hipóteses de omissão parcial (relativa, 
material e absoluta parcial).

7.5. As omissões impugnáveis

Em Portugal a Constituição restringe as 
omissões às legislativas, ou seja, à falta de lei (no 
sentido formal) e, não, de outras medidas. No Brasil, a 
dicção da disposição constitucional ("omissão de medida 
para tornar efetiva norma constitucional" diz o § 2 2, do 
art. 103) sugere a possibilidade da fiscalização 
jurisdicional incidir sobre qualquer tipo de ato omissivo 
dos poderes públicos.
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O Supremo Tribunal Federal, entretanto, de 
modo acertado, procurou restringir o sentido da disposição 
para alcançar, apenas, a omissão de medida de cunho 
normativo. Definiu a Excelsa Corte, que a medida "cuja 
omissão deve ser suprida, há de se compreender, como de 
caráter normativo e não referente à prática de ato em caso 
concreto" (170). A omissão de medidas concretas reclamam a 
provocação de outros tipos de procedimentos (171).

É evidente que a omissão de ato normativo
corresponde a um horizonte conceituai muito mais amplo 
que a omissão de ato legislativo. No Brasil, portanto, o 
conceito de inércia inconstitucional engloba também a 
omissão de medidas normativas de cunho administrativo 
(regulamentos, instruções, etc.). Perceba-se a diferença 
com a inconstitucionalidade positiva. Aqui, o conceito 
alcança, apenas, os atos que diretamente ofendem a 
Constituição; por isso, a atividade normativa secundária 
(os atos normativos do Executivo, e.g.) é exterior àquela 
categoria, residindo no território da ilegalidade. Lá, 
porém, a omissão de medida normativa, mesmo de cunho 
secundário, é abarcada pelo conceito de omissão 
inconstitucional.

Parece desnecessário alertar que omissão 
relevante, em sede de fiscalização abstrata, é sempre de 
atos do poder público e, jamais, do particular.

7.6. A parametricidade da fiscalização abstrata da omissão 
inconstitucional

A omissão de medida normativa pode se 
relacionar "com a idéia de vinculação do legislador a um
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direito suprapositivo" (172). No Brasil, porém, a inércia 
dos poderes públicos só guarda relevância jurídica na 
medida em que se relacione com um dever de agir determinado 
por específica norma constitucional.

Pode tratar-se de uma imposição 
constitucional geral ou concreta ou de um dever de 
legislar. O que importa é que reclame atuação normativa e 
não medida de outra natureza (atividade jurídica concreta 
dos poderes públicos). Aliás, a providência reclamada deve 
ser de cunho jurídico, por isso não parece ser relevante a 
inconstitucionalidade por omissão de provisão exterior ao 
universo do direito (construção de estrada, v.g.).

A censura da omissão de medidas de cunho não 
normativo, especialmente das que implicam a atuação 
material do Estado envolvendo a organização de determinados 
serviços, a alocação de recursos, ou a construção de obras, 
não pode, em princípio, ser feita por meio da ação de 
inconstitucionalidade por omissão. Esse tipo de omissão não 
dispõe de remédio na farmacologia jurídico-processual, 
reclamando antes suprimento por meio da atuação política 
(com o uso das técnicas da democracia representativa e da 
democracia participativa) (173).

A observação, entretanto, não vale para os 
casos em que, embora a providência reclamada demande 
atividade material do Estado, a própria Constituição exige 
a edição de lei dispondo sobre a política ou o plano de 
prestação da atividade. É o caso, entre outros, do art. 
182 exigente de lei federal instituindo a política de 
desenvolvimento urbano; do art. 182, § 12, exigente de lei 
instituidora do plano diretor, nas cidades com mais de 
vinte mil habitantes; do art. 187, exigente de lei federal 
dispondo sobre a política agrícola; do art. 192 exigente
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de lei federal dispondo sobre o sistema financeiro
nacional; do art. 194, exigente de lei federal dispondo 
sobre a organização e os benefícios da seguridade social; 
dos arts. 197 e 198, exigentes de lei dispondo sobre a 
política nacional de saúde e a instituição do sistema único 
de saúde, todos da Constituição Federal.

7.7. Possibilidade de cautelar

Na medida em que o provimento da ação
implica não mais do que a "ciência ao Poder competente para
a adoção das providências necessárias e, em se tratando de 
órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias", 
parece não haver lugar para a concessão de medida cautelar. 
Bem por isso, segundo o entendimento da Colenda Corte, 
neste tipo de providência judicial, o pedido de liminar é 
"incompatível com o objeto imediato da referida demanda". 
Ela considerou que, "se nem mesmo o provimento judicial 
último pode implicar o afastamento da omissão, o que se 
dirá quanto ao exame preliminar" (174). O Ministro 
Sepúlveda Pertence advertiu, porém, nessa ocasião, com a 
argúcia dos sábios, que "caso no futuro se apresente outra 
ação, tendo, como pedido liminar, não a antecipação de 
efeitos positivos da futura lei reclamada, mas um pedido 
cautelar negativo, inibitório de um risco causado pela
falta de regulamentação, a matéria poderá ter outra 
solução" (175).

7.8. A decisão e seus efeitos

Como a omissão inconstitucional não se 
confunde com a mera lacuna técnica ou de legislação, deve o



335

Supremo verificar, em cada caso, o período pelo qual se 
prolonga a inércia impugnada; caso o silêncio transgressor 
tenha ultrapassado os limites do aceitável ("razoável") 
(176), declara-se a inconstitucionalidade da inércia. A 
decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal, com o 
trânsito em julgado, produz efeitos erga omnes.

Declarada a inconstitucionalidade por 
omissão "será dada ciência ao Poder competente para a 
adoção das providências necessárias e, em se tratando de 
órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias". Não há 
prazo para o suprimento da omissão pelo Poder Legislativo. 
Como o Congresso Nacional dispõe de uma "liberdade de 
conformação legislativa", não praticando mero ato de 
execução (no caso da Constituição), ainda que de caráter 
normativo, entendeu o Constituinte que não poderia, mesmo, 
fixar prazo para o suprimento do silêncio legislativo. 0
Legislativo pode, através de seu Regimento Interno, fixar
prazos e fórmulas viabilizadoras do suprimento da omissão 
declarada inconstitucional (177). Tudo se passa de modo 
diferente com os órgãos exercentes de atividade
administrativa (sejam do Executivo, do Legislativo ou do 
Judiciário). Neste caso, referidos órgãos não dispõem de 
"liberdade de conformação legislativa". Ao contrário,
exercem atividade de execução. A liberdade que dispõem 
limita-se, existente autorização legal, ao território da 
discricionariedade, que não alcança a dimensão da 
"liberdade de conformação do legislador". Por isso o 
Constituinte fixou um prazo para o suprimento da omissão: 
trinta dias.

Há, aqui, verdadeira ordem judicial; "o 
agente público encarregado da prática do ato poderá ser 
responsabilizado se não o praticar no prazo fixado de 30 
dias" (178) .
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Em qualquer dos casos, as omissões 
declaradas inconstitucionais "concretizam uma verdadeira 
censura constitucional ao Poder omisso, com repercussões 
diversas, entre elas a responsabilização civil do Estado 
quanto aos danos porventura ocorridos" (179).

Aceite-se que o Constituinte brasileiro, 
embora tratando o instituto de modo mais generoso que o seu 
congênere português, nem por isso logrou alcançar todas as 
potencialidades que a teoria constitucional já tinha 
vislumbrado nos horizontes da inconstitucionalidade por 
omissão. Não é de se estranhar que tão poucas ações de 
inconstitucionalidade por omissão tenham sido aforadas até 
agora (180).

Não se trata de defender, para os casos de 
omissão inconstitucional, a investidura, em caráter 
substitutivo, do Judiciário na função do Poder remisso. 
(181) . Esse tipo de tese, além de fincar-se sobre uma 
compreensão "judiciarista" das garantias constitucionais, 
não parece ser compatível com um modelo constitucional que 
se erige a partir dos princípios democrático e da divisão 
de poderes (182).

Cumpre, entretanto, concordar que o 
Constituinte perdeu a oportunidade - e espera-se que isso 
não aconteça com a revisão - de conferir, à decisão 
judicial proferida em sede de ação de inconstitucionalidade 
por omissão, ao lado de alguns efeitos de natureza 
estritamente jurídica (compatíveis com os princípios 
democrático e da divisão de poderes), outros de cunho 
político. Assim, a decisão judicial, sobre dar ciência ao 
poder omisso para providenciar o suprimento da omissão, 
poderia: (i) permitir a aplicação direta, pelos juizes e
tribunais, e desde que contando com normatividade
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suficiente para isso, do dispositivo constitucional 
demandante de complementação (183); (ii) afastar os riscos 
jurídicos causados pela falta da norma regulamentadora 
(184); e (iii) autorizar a deflagração de mecanismos 
políticos de suprimento da omissão inconstitucional.

Entre esses mecanismos seriam pensáveis os 
seguintes: (i) iniciativa popular (facilitada); iniciativa
de entidades, associações e dos Estados-Membros (por ato do 
Governador ou da Assembléia Legislativa) do processo de 
elaboração legislativa e (ii) o deslocamento, com alguns 
limites, das matérias de iniciativa privativa para o 
território das matérias de iniciativa comum ou partilhada 
(autorizando a deflagração do procedimento legislativo 
pelos cidadãos, entidades, associações ou por qualquer 
parlamentar ou comissão da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal).

O provimento do Supremo seria robustecido 
pela previsão constitucional de prazo para a deliberação do 
Congresso Nacional nos projetos de lei apresentados com o 
objetivo de alcançar o suprimento da omissão 
inconstitucional. Não seria demais postular-se para esses 
projetos, com prazos mais folgados, um regime de 
deliberação nos moldes daquele definido no art. 64, § l2 da 
Constituição da República.

Como se sabe, nos termos da normativa 
constitucional (art. 64, § l2) , o Presidente da República
pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua 
iniciativa. Se, neste caso, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal não se manifestarem, cada qual, 
sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobre a 
proposição, será esta incluída na ordem do dia,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos,
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para que se ultime a votação. Este regime, sobre ser 
eficaz, em nada ofende a dignidade do legislador.

, No Estado Democrático de Direito, a
associação entre técnicas estritamente jurídicas e outras 
prevalentemente políticas parece ser o caminho apropriado 
para a solução da estimulante problemática do suprimento 
da omissão inconstitucional (185).

*7.9. O problema da decisão na inconstitucionalidade por 
omissão parcial

Sob o ponto de vista do meio processual a
escolher, a omissão total, em princípio, não suscita
problemas. Com uma certa dose de otimismo é possível 
prever, no futuro, um momento em que as normas
constitucionais inexeqüíveis por si mesmas terão sido, 
todas, objeto de tratamento legislativo integrador. Neste 
caso inexistirá omissão demandante de suprimento. Isto não 
ocorrerá, necessariamente, com as omissões parciais. Com 
efeito, voluntária ou involuntariamente, pode o órgão 
legislador editar normativa violadora do princípio da 
igualdade (omissão relativa, omissão material ou absoluta 
parcial). Neste ponto emergem a questão do meio processual 
a ser utilizado e a do tipo de decisão que pode ser 
proferida pelo órgão jurisdicional.

Algumas omissões parciais desafiam, desde 
logo, inconstitucionalidade por ação, por violação 
arbitrária do princípio da igualdade, "sempre que acarretem 
um tratamento mais favorável ou desfavorável prestado a 
certas pessoas ou a certas categorias de pessoas, e não a 
todas às que, estando em situação idêntica ou semelhante,
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deveriam também ser contempladas do mesmo modo pela lei"
(186) . Leve-se em conta uma lei que institua ônus ou 
benefício a um universo restrito de pessoas, em caráter 
discriminatório. Neste caso, o remédio adequado é a 
declaração da inconstitucionalidade do ato normativo, com a 
conseqüente nulificação.

Em outras situações, não há discriminação 
evidente, mas sim uma avaliação, do órgão responsável pela 
edição da norma, que determina a violação involuntária ou 
inconsciente do princípio da isonomia (exclusão não 
- arbitrária). É o caso de uma lei que concede um benefício a 
um grupo de indivíduos (funcionários públicos, por exemplo) 
"deixando de contemplar outro grupo na mesma situação"
(187), por "esquecimento do legislador" ou por ele
entender, em virtude de equivocada avaliação, que o 
critério discriminador utilizado era compatível com a 
Constituição (188) . É o caso, também, de uma lei que 
concede benefício a todo um universo, todavia, calculado de 
acordo com tabelas e índices diferenciados (aumento
diferenciado dos servidores públicos civis). É o caso, 
finalmente, de uma lei que concede um benefício a toda uma 
universalidade de pessoas de modo compatível com o 
princípio da isonomia mas, entretanto, sem satisfazer 
completamente uma imposição constitucional (fixação do 
salário mínimo, por exemplo).

Ninguém desconhece que "a tradição do 
direito brasileiro tem sido declarar inconstitucional o ato 
normativo que concede benefício com violação à isonomia" 
(189). José Afonso da Silva entende que a solução é
acertada quando a forma de "inconstitucionalidade revela-se 
em se impor obrigação, dever, ônus, sanção ou qualquer
sacrifício a pessoas ou grupos de pessoas, discriranado-as 
em face de outros na mesma situação..." (190). Não porém,
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quando a violação do princípio da igualdade consiste em 
•'outorgar benefício legítimo a pessoas ou grupos, 
discriminado-os favoravelmente" (191) . Neste caso, segundo
o. autor, a solução da inconstitucionalidade reside no 
alargamento da esfera de incidência da norma para alcançar 
os "discriminados que o solicitarem perante o Poder 
Judiciário, caso por caso. Tal ato é insuscetível de 
declaração genérica de inconstitucionalidade por via de 
ação direta" (192) . Certamente entende o jurista que os 
"efeitos erga omnes" da decisão judicial, fariam do 
Judiciário órgão legislador positivo, o que não se 
compatibiliza com o princípio da divisão dos poderes 
(193).

De que modo podem ser alargados benefícios 
que envolvem atividade material e a manipulação de recursos 
públicos? Ora, a efetivação de certas pretensões estão 
submetidas, "dentre outras condicionantes, à reserva do 
financeiramente possível (194). Decidindo questões desta 
natureza, com efeitos inter partes ou erga omnes, o 
Judiciário não pode ultrapassar os limites do 
constitucionalmente possível. O Estado dispõe de um 
orçamento e recursos limitados; além do mais, em certos 
casos, a solução das demandas exige a preliminar 
satisfação de pressupostos fãticos sem os quais qualquer 
direito permanecerá sem possibilidade de efetivação. Os 
benefícios concedidos a um grupo nem sempre podem ser 
estendidos, em virtude de decisão judicial/ aos não 
benef iciados.

Instituída, entre nós, a fiscalização da 
inconstitucionalidade por omissão, a questão suscita, 
agora, maiores indagações.
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Hipótese de omissão parcial foi suscitada 
no Supremo Tribunal Federal recentemente. Pesa sobre a 
medida provisória na 296/91 a suspeita de dissimular a 
verdade de um reajuste discriminatório ao funcionalismo 
público federal mediante reavaliações arbitrárias de 
carreiras e cargos específicos. A medida provisória foi 
atacada simultaneamente por ação direta de 
inconstitucionalidade positiva, na qual se requer a 
declaração da nulidade do ato impugnado, e por ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão, onde se requer seja 

* dada ciência ao órgão omisso para providenciar o suprimento 
da omissão parcial. O Ministro Sepúlveda Pertence, a quem 
coube relatar os feitos, determinou fossem juntadas as duas 
ações, (195) tendo indeferido as pleiteadas liminares nos 
dois casos. Ao negar a cautelar na ação de
inconstitucionalidade positiva, considerou que a "decisão 
invalidatória do ato tem eficácia fulminante, mas conduz a 
iniqüidades contra os beneficiados, quando a vantagem não 
traduz privilégio, mas imperativo de circunstâncias 
concretas, não obstante a exclusão indevida de outros, que 
ao gozo dela se apresentariam com os mesmos títulos" 
(196).

Ao apreciar, na ação de
inconstitucionalidade por omissão, outro pedido de medida 
cautelar, o Ministro ressaltou que não cabe a concessão de 
providência para determinar-se a extensão do benefício às 
categorias excluídas, uma vez que nesse tipo de ação, cabe 
ao Supremo não mais do que notificar o Poder omisso para 
providenciar o suprimento da omissão declarada 
inconstitucional. Ponderou, ademais, sobre a viabilidade:

da declaração de inconstitucionalidade da omissão 
parcial do legislador por indevida exclusão do 
âmbito pessoal do benefício concedido, com o 
sistema brasileiro de convivência dos sistemas
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concentrado e difuso de controle de 
constitucionalidade das leis (197).

Não há, ainda, após a Constituição de 1988, 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o problema 
do procedimento adequado para a solução da 
inconstitucionalidade por omissão parcial, assim como sobre 
o tipo de decisão que pode ser proferida nas várias 
hipóteses de manifestação desse tipo de
inconstitucionalidade. É preciso ter em mente, porém, que:

a distinção imprecisa entre a ofensa 
constitucional praticada através de uma atividade 
do legislador ou mediante eventual omissão . . . 
leva, necessariamente, a uma relativização do 
significado processual-constitucional desses 
instrumentos, concebidos especialmente para 
defesa da ordem constitucional e de direitos 
subjetivos contra eventual inércia do legislador 
(198).

É possível sustentar que, na fiscalização 
abstrata da constitucionalidade, ocorrente omissão parcial, 
pode o Supremo Tribunal Federal:

(i) declarar a inconstitucionalidade positiva da cláusula 
de exclusão ou de todo o ato impugnado, no caso de exclusão 
arbitrária de benefício;

(ii) declarar a inconstitucionalidade do ato impugnado, no 
caso de ônus imposto de modo discriminatório (arbitrário) a 
determinado grupo social, com exclusão dos demais colocados 
na mesma situação;

(iii) fazer uma "interpretação conforme à Constituição" 
naquelas hipóteses em que não há discriminação arbitrária, 
nem "esquecimento do legislador", mas sim mera falha de 
técnica legislativa. Cabe, neste caso, uma "interpretação
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conforme" para revelar um conteúdo implícito já contido na 
norma infraconstitucional suspeita de incompletude. Cumpre 
reconhecer que, aqui, não há verdadeira "omissão
inconstitucional parcial", mas um sentido que pode ser

jrevelado pelas técnicas de interpretação, inclusive por 
meio da "construção jurisprudencial".

(iv) declarar a inconstitucionalidade da omissão parcial, 
dando ciência ao Poder omisso para providenciar o seu 
suprimento, nos casos de "exclusão de benefício 
incompatível com o princípio da isonomia" decorrente não de 
um ato arbitrário, mas sim de uma equivocada apreciação das 
circunstâncias fáticas ou da legitimidade do critério de 
discriminação adotado (aumento isolado ou diferenciado de 
vencimentos, v.g.) e nos casos de incompleta satisfação de 
dever constitucional concreto de legislar (salário-mínimo). 
Haverá aqui declaração de inconstitucionalidade da inércia 
parcial e não do ato normativo. E, finalmente,

(v) declarar, nos moldes do Tribunal Constitucional alemão, 
a inconstitucionalidade do ato normativo incompleto, sem a 
pronúncia da nulidade (199). Esta tese já foi sustentada 
pelo Advogado-Geral da União, na qualidade de curador da 
norma impugnada, em pelo menos uma oportunidade (200).
Tratava-se de ação direta positiva proposta contra a lei 
que, em 1992, fixou o valor do salário-mínimo e a forma de 
seu reajuste. Requeria o autor que fosse declarada 
inconstitucional a lei impugnada. Aquela autoridade
sustentou, com procedência, que:

Aceita a idéia geral de que a declaração de 
inconstitucionalidade da omissão parcial exige a 
suspensão de aplicação dos dispositivos
impugnados, não se deve perder de vista que, em
determinados casos, a aplicação excepcional da 
lei inconstitucional traduz exigência do próprio 
ordenamento constitucional.
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Tal poderia ser demonstrado com base no exame de 
algumas normas constitucionais que requerem, 
expressamente, a promulgação de leis.
A presente argüição de inconstitucionalidade 
contribui para explicitar esse entendimento de 
forma inequívoca.
Nos termos do art. 7 2 , iv, da Constituição, o 
trabalhador faz jus a "salário mínimo, fixado em 
lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as 
suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família, com moradia, alimentação, educação, 
saúde, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo (...)".
Essa norma contém expresso dever constitucional
de legislar, obrigando o legislador a fixar 
salário-mínimo que corresponda às necéssidades 
básicas do trabalhador.
Se o Supremo Tribunal Federal chegar à conclusão, 
em processo de controle abstrato da omissão ou no 
processo de controle abstrato de normas - tal 
como ocorreu com o Bundesverfassungsgericht, a 
propósito da lei de retribuição dos funcionários 
públicos, em processo de recurso constitucional 
(Verfassungsbeschwerde) (BVerfGE 8, 1 (19)-, que 
a lei que fixa o salário-mínimo não corresponde 
às exigências estabelecidas pelo constituinte, 
configurando-se, assim, típica
inconstitucionalidade em virtude de omissão 
parcial, a suspensão de aplicação da lei 
inconstitucional - assim como sua eventual 
cassação no controle de normas - acabaria por 
agravar o estado de inconstitucionalidade. É que, 
nesse caso, não haveria lei aplicável à espécie.
Portanto, a suspensão da aplicação da norma
constitui conseqüência fundamental da decisão
que, em processo de controle abstrato da
inconstitucionalidade por omissão e no mandado de 
injunção, reconhece a existência de omissão
parcial. Todavia, ter-se-á de reconhecer, 
inevitavelmente, que a aplicação da lei - mesmo 
após a pronúncia de sua inconstitucionalidade - 
pode ser exigida pela própria Constituição ..."
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Trata-se daqueles casos em que a aplicação da lei 
mostra-se, do prisma constitucional,
indispensável no período de transição, até a 
promulgação da nova lei.

Como se vê, a adoção, entre nós, da 
inconstitucionalidade por omissão oferece ao Supremo 
Tribunal Federal, em sede de fiscalização abstrata da 
constitucionalidade e, especialmente, quanto às omissões 
parciais, a possibilidade de conferir certa plasticidade 
às suas decisões, adaptando-as, então, a cada caso ou 
questão constitucional suscitada.

Tratando-se, a ação de
inconstitucionalidade, de processo objetivo, no qual a 
Corte Constitucional não fica vinculada à causa de pedir, 
mas apenas ao pedido (de desencadeamento da fiscalização 
concentrada e abstrata da constitucionalidade), parece que 
pode o Supremo, no caso das omissões parciais, definir o 
fundamento da inconstitucionalidade (se se trata de 
inconstitucionalidade positiva ou decorrente de inércia 
injustificada). Nesse caso, "não se deve excluir a 
possibilidade de que (...) essa omissão venha ser examinada 
no controle de normas se, exatamente, a lacuna é que parece 
afetar a legitimidade do complexo normativo" (201).

Se em Portugal não se admite a fungibilidade 
entre as ações de inconstitucionalidade positiva e 
decorrente de inércia, é porque lá a Constituição criou 
duas ações específicas estabelecendo uma "diferenciação de 
iniciativas e de processos" (202). No Brasil, sabendo-se 
que a iniciativa e o processo são os mesmos (embora não as 
finalidades e os provimentos) , no caso de omissão parcial, 
é perfeitamente defensável a tese da fungibilidade, 
especialmente se com ela concordar,o autor.
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Para se contornar, entretanto, os 
inconvenientes de uma eventual posição ortodoxa do Supremo 
Tribunal Federal, parece ser recomendável, quanto às 
omissões parciais, a propositura de ação de 
inconstitucionalidade com a cumulação dos dois pedidos 
alternativos: - declaração de inconstitucionalidade do ato 
normativo ou da omissão parcial. Teríamos aqui, então, 
manifestação do fenômeno chamado de cumulação de ações ou 
de pedidos (203).

8. Confronto entre a ação de inconstitucionalidade por 
omissão e o mandado de injunção

No capítulo dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, a Constituição Federal incluiu o 
mandado de injunção, nos seguintes termos:

Art. 52, LXXI. Conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Os arts. 102, I," q" e II, "a"; 105, I, "hn
e 121, § 4 2, v, da Lei Fundamental da República, dispõem
sobre a competência para processar e julgar o novo remédio 
constitucional.

Durante os trabalhos constituintes debateu- 
se muito a respeito da eficácia dos dispositivos 
constitucionais. Procurava-se, de algum modo, encontrar
fórmula que viabilizasse o suprimento das omissões
inconstitucionais, mas também a aplicação dos direitos 
plasmados na Constituição através de fórmulas normativas 
demandantes de complementação legislativa.
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Por esse motivo, a Constituição brasileira, 
neste particular, talvez seja entre as contemporâneas a que 
foi mais longe. Afinal, ao lado do controle abstrato da 
omissão inconstitucional, criou de modo inovador uma 
"ação constitucional de defesa": - o mandado de injunção
(204). Nem por isso, como já foi afirmado, alcançou as 
fronteiras que, no atual estádio da teoria constitucional, 
já seriam passíveis de conquista.

Aceite-se que o Constituinte foi arrojado 
quando instituiu o mandado de injunção. Lamenta-se, 
entretanto, a imperfeição técnica do dispositivo que o 
contempla. Este fato permitiu os desencontros que a 
experiência constitucional recente conheceu nesse campo: - 
tribunais e juizes despidos de "vontade constitucional", 
inibindo as potencialidades do instituto; doutrinas 
temerárias propondo, implicitamente, a destruição do modelo 
constitucional do Estado Democrático de Direito, inequívoca 
conquista universal, ao oferecer aos juizes competência 
normativa subsidiária; e, finalmente, teses refratárias 
elaboradas para aniquilar a nova garantia.

Foi necessária a sucessão de dias, meses e 
alguns anos, para que, a partir da disputa doutrinária e da 
experiência judicial acumulada, fosse alcançado um lugar 
teórico dotado de algumas verdades, hoje, consensualmente 
partilhadas.

Se por ocasião da revisão constitucional não 
forem definidos os contornos do instituto, apenas a lei 
poderá tirar todas as dúvidas que o seu estudo suscita. 
Enquanto ela não vem, cuida-se de trabalhar com o que, em 
termos conceituais, já foi conquistado.
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Não cabe aqui elaborar um estudo analítico 
a respeito do mandado de injunção, mas apenas, com base 
nos elementos conceituais já definidos, estabelecer um 
confronto entre a ação de inconstitucionalidade por omissão

í

e o mandado de injunção (205).

Enquanto a ação de inconstitucionalidade por 
omissão configura instrumento do controle abstrato da 
constitucionalidade, voltado para a defesa
("integralidade") da Lei Fundamental, o mandado de injunção 
constitui remédio constitucional voltado, primordialmente, 
para a defesa de direito constitucionalmente definido e 
dependente de norma regulamentadora (206). Porém, o 
mandado de injunção não é apenas o instrumento concreto 
que, ao lado do mecanismo abstrato, completa o modelo 
brasileiro de fiscalização da inércia inconstitucional. 
Ele, como veremos, guarda certa especificidade.

Se a ação direta presta-se para a obtenção 
da declaração de inconstitucionalidade da inércia, o que 
implica existência de omissão inconstitucional (decurso de 
prazo intolerável sem a concretização da providência 
legislativa constitucionalmente reclamada), esse 
pressuposto nem sempre é necessário para o provimento do 
mandado de injunção. O Supremo Tribunal Federal, é verdade, 
procurou equiparar os efeitos da decisão em ambos os casos. 
Não se deu conta de que o mandado de injunção pode ser 
concedido sem a realização daquele pressuposto. Promulgada 
a Constituição de 1988, no dia seguinte inexistia "omissão 
inconstitucional" . Afinal, não havia transcorrido prazo 
suficiente para a manifestação do Congresso Nacional. 
Todavia, no dia 06 de outubro de 1988 já seria possível 
aforar mandado de injunção para a proteção de direito 
constitucional dependente de norma regulamentadora. Por 
isso que, o mandado de injunção constitui, sim, mecanismo
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de fiscalização concreta da omissão inconstitucional, mas, 
simultaneamente, caracteriza-se por proteger os direitos 
constitucionais, também contra as meras lacunas técnicas 
(lacunas de legislação) (207). É verdade que, com o passar 
dos anos, as lacunas técnicas vão se deslocando para o
território da omissão inconstitucional até o momento em que 
a distinção perde sentido. De qualquer modo deve ficar o
registro, não percebido ainda por importante parcela da
doutrina, da especificidade do mandado de injunção.

Previsto, ele mesmo, em norma
dependente de regulamentação, discutiu-se sobre a auto- 
aplicabilidade do instituto (208). Definiu o Judiciário, 
porém, que um meio criado precisamente para a defesa de 
direitos dependentes de norma regulamentadora não poderia 
ficar paralisado diante da falta de norma de integração 
(209). O disposto no art. 52, § 12 ("as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata"), fundamentou a acertada decisão. Enquanto a lei 
não o regulamenta, aplica-se ao mandado de injunção, por 
analogia, o procedimento do mandado de segurança (210).

8.1. Finalidade do writ

A ação de inconstitucionalidade por omissão 
tem por finalidade a defesa da Constituição integral, 
configurando mecanismo de declaração da mora do legislador. 
O mandado de injunção, por sua vez, presta-se para, nos 
termos do art. 5 2 , LXXI, da Lei Fundamental, viabilizar o 
exercício "dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania". Protegidos pelo instituto podem ser todos os
(i) direitos constitucionais, (ii) as liberdades
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constitucionais e (iii) as prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania (211), cuja 
eficácia positiva (exercício), porque definidos em normas 
inexeqüíveis por si mesmas, está a mercê da edição de norma 
règulamentadora (212) .

O mandado de injunção consubstancia, 
portanto, mecanismo processual subsidiário (213). Se a 
pretensão não puder ser satisfeita por outro meio 
processual, então sim, caberá a injunção. Não se inclui no 
campo de proteção do writ os direitos, liberdades e 
prerrogativas auto-aplicáveis.

Direito desafiante do mandamus é qualquer 
dos constitucionais, e não apenas aqueles constantes do 
Título II da Constituição, (214). Como "não há cláusula 
restritiva, estão abrangidos todos os direitos 
constitucionais, sejam individuais, coletivos, difusos, 
políticos ou sociais" (215). Quanto às liberdades 
constitucionais, porque são, normalmente, demandantes de 
uma prestação negativa do Estado (abstenção), é difícil que 
não possam ser exercidas à falta de norma regulamentadora. 
De qualquer modo, é sempre cabível a impetração do writ 
quando a falta da norma regulamentadora torne inviável o 
exercício das liberdades públicas previstas no texto 
constitucional. 0 mesmo ocorre, alerta Luis Roberto 
Barroso, com as prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
soberania e cidadania, "em sua grande parte regidas por 
normas de eficácia plena, que prescindem de regulamentação" 
(216). Cumpre, neste ponto, lembrar que a soberania, 
referida no art. 52, LXXI, é a popular (art. 14, da CF), e 
não a do Estado (em face da ordem internacional) ou do 
Poder Constituinte (217).

8.2. Natureza da norma regulamentadora
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Assim como na ação de inconstitucionalidade 
por omissão, a norma faltante pode ser de qualquer
natureza: legislativa, regulamentar, ou de escalão
hierárquico menor. O que importa é que a sua falta 
inviabilize o exercício de um direito (assim, em sentido 
amplo) constitucional. A norma faltante pode ser de 
natureza material ou processual (218). Cumpre, porém, que 
esteja impedindo a fruição de um direito 
constitucionalmente assegurado. Aliás, a competência para 
processar e julgar o mandado de injunção, na Constituição, 
é distribuída por critério que leva em conta, exatamente, a 
natureza do órgão responsável pela edição da norma
regulamentadora.

8.3. Competência

A Constituição Federal não atribuiu, 
indiscriminadamente, a todos os órgãos do Poder Judiciário, 
competência para processar e julgar o mandado de injunção. 
Neste campo, entre a competência concentrada (da 
fiscalização abstrata da constitucionalidade) e a 
competência difusa (própria, no Brasil, da fiscalização
incidental da constitucionalidade), o Constituinte adotou 
uma terceira via. Cuida-se de opção que fica a meio
caminho entre uma e outra solução. Este fato, por si só, 
é capaz de demonstrar que, entre nós, inexiste 
possibilidade de fiscalização difuso-incidental do silêncio 
(constitucional ou inconstitucional) do legislador.

Nos termos do art. 102, I, "q", compete ao 
Supremo Tribunal Federal processar e julgar o mandado de 
injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for
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atribuição do Presidente da República, do Congresso 
Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das 
Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de 
Cóntas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do 
próprio Supremo Tribunal Federal. Ao Superior Tribunal de 
Jüstiça, por seu turno, segundo define o art. 105, I, "h", 
da Lei Magna, compete processar e julgar o mandado de 
injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da 
administração direta ou indireta, excetuados os casos de 
competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da 
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do 
Trabalho e da Justiça Federal.

Dispõe o Excelso Pretório, também, de 
competência recursal ordinária. Compete ao Supremo julgar, 
em recurso ordinário, os mandados de injunção decididos em 
instância única pelos tribunais superiores, se denegatória 
a decisão (art. 102, II, "a").

A Constituição não define os casos em que a 
competência (originária ou recursal) será dos demais órgãos 
integrantes do Poder Judiciário, salvo na Justiça Eleitoral 
(art. 121, § 4 2, v, da CF), na qual cabe recurso para o
Tribunal Superior Eleitoral das decisões, proferidas pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais, denegatórias do mandado de 
injunção. Cumprirá à lei fazê-lo. Concorde-se, porém, 
que para além das hipóteses já contempladas no texto 
constitucional, e salvo o caso da Justiça Comum dos 
Estados, cuja competência quanto ao mandado de injunção 
deve ser definida nas respectivas Constituições Estaduais 
(219), é muito difícil imaginar a existência de outros 
órgãos capazes de inviabilizar, pela inércia, o exercício 
de direitos constitucionais. Não obstante, decidiu o 
Supremo Tribunal Federal que "até a edição de norma
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definindo a competência dos órgãos “da Justiça Federal, 
comum e especializada, relacionados na segunda parte do 
art. 105, I, "h", da Constituição, caberá ao Superior 
Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de 
injunção", ressalvados os casos de competência do Pretório 
Excelso.

8.4. Legitimidade ativa e passiva ad causam

Estão legitimados (legitimidade ad causam, e 
não ad processum) à propositura da ação de 
inconstitucionalidade por omissão as autoridades, órgãos e 
entidades elencados, em numerus clausus, no art. 103 da 
Constituição Federal. Ao contrário, no mandado de 
injunção, por tratar-se de um remédio constitucional, 
verdadeira "ação de defesa", dispõem de legitimidade ativa 
os detentores de direito (em sentido amplo) abstratamente 
conferido pela Constituição e cujo exercício tenha sido 
inviabilizado pela falta da norma regulamentadora. Não se 
trata, portanto, de uma "ação popular", mas sim de um 
instrumento processual outorgado, apenas, aos possuidores 
de direitos constitucionais não exercitáveis pela inércia 
do órgão responsável pela edição da normativa 
regulamentadora.

Diante do que disciplina o art. 5 2 , XXI, da 
Constituição da República, seria pensável a possibilidade 
de impetração coletiva da injunção (220). Segundo o 
dispositivo citado, "as entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial e extrajudicialmente". 
Em mandado de injunção impetrado por sindicato junto ao 
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Celso Mello, 
asseverando que a questão do cabimento do mandado de



injunção coletivo não foi ainda definida pela Excelsa Corte 
e "considerando o dissenso que lavra na doutrina, resolveu 
processá-lo, reservando-se para apreciar o problema quando 
do julgamento da causa" (221). 0 Superior Tribunal de
Justiça, porém, já conheceu de mandado de injunção 
impetrado por sindicato. Tratava-se, aliás de pessoa 
jurídica constituída há menos de um ano, tendo o Tribunal 
entendido que a exigência constante do art. 5 2 , LXX, "b", 
da Constituição aplica-se apenas ao mandado de segurança 
coletivo (222) .

Quanto à legitimidade passiva ad causam, 
também manifestou-se importante controvérsia. Entendem 
alguns que legitimado passivo é o órgão, pessoa ou 
entidade, de natureza pública ou privada, que obstaculiza o 
exercício de um direito constitucional ao argumento de que 
inexiste norma regulamentadora (223) . Há, inclusive, 
decisões judiciais nesse sentido.

Definiu, entretanto, o Supremo Tribunal 
Federal, e esta igualmente é a posição do Superior Tribunal 
de Justiça, que o mandado de injunção deve ser impetrado 
contra o órgão público ou autoridade que, responsável pela 
regulamentação do direito constitucional plasmado em norma 
inexeqüível por si mesma, deixou de adimplir a obrigação 
(225). Inexistente lei dispondo sobre o assunto, este 
entendimento parece ser o mais acertado (226). No pólo 
passivo da relação processual residirá, sempre, uma 
pessoa, órgão ou entidade de natureza pública. Jamais um 
particular, a menos que exercite, em virtude de lei ou de 
ato ou contrato administrativos, parcela de autoridade 
pública (227).

8.5. O provimento judicial
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O mandado de injunção, espera-se que tenha 
ficado claro, foi previsto pelo Constituinte como uma 
garantia juridico-constitucional. Um importante remédio,
como o mandado de segurança, o habeas data e o habeas:
corpus, embora dotado de especificidade, oferecido ao 
cidadão para que este possa reclamar a efetividade de 
direitos constitucionais desafiantes de medidas normativas 
estatais. O Constituinte, entretanto, não deixou definida, 
como procedeu no caso da ação de inconstitucionalidade por 
omissão, a providência que deve ser decretada pelo 
Judiciário. Sabe-se apenas que ao Judiciário foi 
atribuída a relevante tarefa de viabilizar o exercício de 
um direito constitucional. Mas de que modo ? E com quais 
limites ?

Três foram, afinal, as soluções pensadas 
pela doutrina. Uma primeira conferiu ao Judiciário 
competência para, ele próprio, em virtude da impetração e 
em caráter substitutivo, editar a norma faltante (228). 
Lembra Celso Ribeiro Bastos que:

de fato, se é este o óbice fundamental ao 
exercício do direito, na ausência de uma norma, 
que o órgão competente para baixá-la se omite em 
fazê-lo, não é destituído de sentido, à primeira 
vista ao menos, o pretender-se deslocar esta 
tarefa para o Poder Judiciário, que de forma 
substitutiva, de forma vicária, se comportaria 
como um legislador editando uma norma que a 
princípio deveria ser baixada pelo próprio 
legislador ou administrador remisso (229).

A tese, afinal, não conseguiu sustentar-se. 
Com efeito, é difícil imaginar que um órgão como o 
Judiciário, cujos agentes não dispõem de representatividade 
popular, pudesse exercer a liberdade de conformação típica 
do Legislativo e excepcionalmente do Executivo. Aceita 
essa tese, teríamos como conseqüência a negação do sistema
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constitucional brasileiro de organização funcional do poder 
("Estado de poderes divididos", na expressão de Zippelius), 
que atribui o exercício da política, enquanto atividade de 
determinação do sentido para o qual se orientará a ação

i . . .estatal, ao Executivo e ao Legislativo, mas jamais ao 
Judiciário. Não se quer, com isso, afirmar que o Judiciário 
seja "apolitizado", ou que não faz política. É que a 
política do Judiciário está jurisdicionalizada e portanto, 
não possui função prospectiva (a não ser de modo reflexo) , 
mas sim retrospectiva. A "política" eventualmente exercida 
pelo Judiciário, não tem, nem pode ter, o condão de fixar o 
vetor que determina o sentido da ação particular ou global 
do Estado.

Parece acertado, todavia, dizer que o 
mandado de injunção autoriza o Judiciário a remover os 
obstáculos ao exercício do direito constitucional. Neste 
caso, o órgão jurisdicional não irá propriamente exercer 
função normativa genérica, mas, sim, possibilitar ao 
impetrante, caso mereça procedência a sua pretensão, 
afinal, o gozo do direito não exercitado em face da falta 
da norma regulamentadora. A norma jurídica individual 
"criada" pelo Judiciário não seria diferente das normas 
jurídicas concretas veiculadas por qualquer decisão 
judicial. 0 papel do Judiciário, então, não seria o de 
"legislar", mas o de "aplicar" o direito ao caso concreto, 
revelando a normatividade já inscrita no dispositivo 
constitucional, e removendo eventuais obstáculos à sua 
efetividade (230).

Adotando uma terceira posição, preferiu 
o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, 
praticamente esvaziar o mandado de injunção ao equipará-lo 
à ação de inconstitucionalidade por omissão. Assim decidiu 
o Supremo Tribunal Federal:
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Ele (o mandado de injunção) (...) ação que se 
propõe contra o Poder, órgão, entidade ou 
autoridade omissos quanto à norma regulamentadora 
necessária à viabilização do exercício dos 
direitos, garantias e prerrogativas a que alude o 
art. 5 2, LXXI, da Constituição, e que se destina 
a obter sentença que declare a ocorrência da 
omissão constitucional, com a finalidade de que 
se dê ciência ao omisso dessa declaração, para 
que se adote as providências necessárias, à 
semelhança do que ocorre com a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §
2 2, da Carta Magna) com a determinação, se for o 
caso, da suspensão de processos judiciais ou 
administrativos, se tratar de direito 
constitucional oponível ao Estado, mas cujo 
exercício está inviabilizado por omissão deste" 
(231) .

O Supremo Tribunal Federal foi severamente 
criticado por não ter explorado, nessa oportunidade, todas 
as potencialidades que o instituto oferece. Luís Roberto 
Barroso aduziu, logo após a decisão do Excelso Pretório, 
que:

de acordo com a interpretação da mais alta Corte, 
existem dois remédios constitucionais para que 
seja dada ciência ao órgão omisso do Poder 
Público, e nenhum para que se componha, em via 
judicial, a violação do direito constitucional da 
parte (232) .

Concorde-se, porém, que nenhuma das três 
posições, isoladamente, rende conta da funcionalidade do 
mandado de injunção. Se o mandamus não se presta para 
instrumentalizar a reação do jurisdicionado contra o 
silêncio normativo visando a regulação geral-abstrata, pelo 
Judiciário, do direito inviabilizado pela falta da norma 
regulamentadora (sentença judicial constitutiva-normativa) , 
parece certo que ele cumpre, pelo menos e simultaneamente, 
duas finalidades: (i) viabilizar o exercício do direito
constitucional, quando isso seja juridicamente possível e
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(ii) em qualquer caso, viabilizado ou não o exercício do 
direito, dar ciência ao órgão legislativo ou executivo 
omissos, para que adotem as providências necessárias. Sim, 
porque, mesmo removidos, quando possível, os obstáculos à 
fruição do direito, nem por isso o impetrante perderá 
interesse no suprimento, pelo órgão competente, da
declarada omissão.

Releve-se que, em pioneira tese, Canotilho 
já preconizava a instituição de uma "ação constitucional de 
defesa" voltada para a obtenção, pelo cidadão lesado nos 
seus direitos fundamentais, da declaração do estado de
inércia inconstitucional no qual se mantém o legislador. 
Com a medida, o cidadão alcançaria a "simples fixação da
inconstitucionalidade (exclusão de direito judicial 
correctivo ou substitutivo da lei)" (233). O consagrado
jurista protestou, ademais, nesse trabalho, contra o fato 
de a Constituição portuguesa não prever mecanismo 
processual desse cariz. Disse ele:

...a Constituição, que noutros sectores 
considerou a participação organizada do povo como 
um elemento relevante de dinamização democrática 
das normas constitucionais, reservou a iniciativa 
de desencadear o processo de fiscalização da 
inconstitucionalidade exclusivamente ao Conselho 
da Revolução, não criando qualquer mecanismo de 
iniciativa dos cidadãos. A isto acresce que,
não havendo nos esquemas constitucionais 
portugueses uma acção constitucional de defesa 
por violação de direitos fundamentais, o cidadão 
não fica dotado de instrumentos processuais 
adequados para reagir contra a inércia 
legislativa inconstitucional. A "inflação" de 
processos contra o silêncio do legislador, se 
justificava a exigência de requisitos restritivos 
de acções populares universais, não implicava 
necessariamente o afastamento de um controlo 
democrático-republicano das omissões
legislativas, a fazer directamente pelos 
cidadãos. Daí que o cidadão, individual ou
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colectivamente, se veja, neste âmbito, não com um 
verdadeiro status activus processualis, mas 
apenas com uma posição activa limitada a petições 
e solicitações (234).

0 que se reclama em Portugal, foi alcançado 
no Brasil, pela Constituição de 1988, com a adoção do 
mandado de injunção, aliás, um instrumento processual 
dotado de funcionalidade ainda maior que aquela reclamada 
pelo jurista português para a reivindicada "ação 
constitucional de defesa".

É preciso ter sensibilidade para reconhecer 
que o mandado de injunção materializa importante dimensão 
de um dos escopos da jurisdição: o político. Com efeito, 
entre os escopos da jurisdição situa-se a realização do 
ideal de participação popular na democracia participativa. 
"A participação, como se sabe, pode se dar mediante a 
jurisdição, através do processo, ou seja, da ação popular, 
das ações coletivas e da ação de inconstitucionalidade, 
como ainda na própria administração da justiça" (235).

Disse Paulo: "Republicae interest quam
plurimus ad defendam suam causam admittire" ("à república 
interessa que muitos sejam convocados a defender a sua 
causa") (236) . 0 mandado de injunção representa bem a
definição do direito de ação como direito político. Aliás, 
como instrumento de defesa da república e, então, de 
participação política desenvolvido nos quadrantes do Estado 
Democrático de Direito e da democracia participativa.

Para além da dimensão participativa, o 
mandado de injunção consiste, como tantas vezes afirmado, 
em instrumento de proteção de um interesse jurídico 
concreto (237). Os que enxergam apenas um dos ângulos do 
instituto acabam por amputar parcela importante de sua
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significação. A prisão dogmática da "judicialidade" tem 
contribuído para mistificar o instrumento processual. Ao 
revés, uma concepção esquemática do princípio da divisão 
dos poderes que desemboca numa visão insuficiente (e não 
contemporânea) da função jurisdicional, tem concorrido para 
amesquinhar o significado do instituto e inibir a sua 
utilização. Entre o "mais" e o "menos", o "máximo e o 
mínimo", é possível encontrar a verdade. Ainda que se 
cuide, como qualquer coisa em matéria de ciência, de uma 
verdade provisória.

O Judiciário vem, lentamente, caminhando 
para a afirmação da dupla finalidade do mandado de 
injunção. Na famosa decisão em que o Supremo Tribunal 
Federal resolveu quase aniquilar com a ação constitucional, 
o Ministro Moreira Alves já reconhecia a possibilidade de 
se determinar, em sede de mandado de injunção, diante de 
direito oponível ao poder público, a suspensão de processos 
judiciais e administrativos dos quais pudesse advir dano ao 
impetrante. O Ministro Sepúlveda Pertence foi além, "ao 
dizer que sequer elimina a eventualidade de que tais 
medidas acauteladoras possam ser deferidas ao impetrante, 
mesmo em face de sujeitos particulares" (238) .

A forte reação, desenvolvida nos meios 
jurídicos contra o acanhamento daquele pronunciamento, e a 
indiscutível sensibilidade de alguns de seus Ministros, 
foram determinantes, certamente, do indiscutível avanço que 
vem caracterizando a jurisprudência da Excelsa Corte a 
respeito da matéria.

Em mandado de injunção impetrado sob 
alegação de que a falta de norma regulamentadora 
inviabilizava o exercício do direito definido no art. 82, § 
3 2 , do ADCT (reparação econômica dos que foram impedidos
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de exercer atividade profissional específica, na vida 
civil, em virtude de atos praticados pelo regime militar, 
especialmente pelo Ministério da Aeronáutica), o Supremo
Tribunal Federal deferiu o writ para o efeito de (i)

«•

conceder prazo (sessenta dias) para a ultimação do processo 
de elaboração da norma faltante; (ii) ultrapassado o prazo, 
reconhecer ao impetrante o direito de obter da União, pela 
via adequada, a reparação prevista na Constituição, e 
independente de lei; (iii) "declarar que, prolatada a 
decisão, a superveniência de lei não prejudicará a coisa 
julgada, que, entretanto, não impedirá o impetrante de 
obter os benefícios de lei posterior, no que lhe for mais 
favorável" (239) .

Em outro caso, reiterou-se a nova orientação 
do Supremo. Consistiu em mandado de injunção impetrado 
para viabilizar o exercício do direito inscrito no art. 
195, § 72, da Constituição Federal, que assim dispõe: "São 
isentas de contribuição para a seguridade social as 
entidades beneficentes de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei". A impetrante, entidade 
civil de fins filantrópicos, argumentava que esgotara-se o 
prazo fixado no art. 59 do ADCT para a deliberação, pelo 
Congresso, a respeito dos projetos de lei dispondo sobre a 
organização da Seguridade Social. O Supremo Tribunal 
Federal concedeu o writ, assinando ao Congresso o prazo de 
seis meses para a adoção das providências necessárias para 
"o cumprimendo da obrigação de legislar decorrente do art. 
195, § 7 2 , da Constituição, sob pena de, vencido esse
prazo sem que essa obrigação se cumpra, passar a impetrante 
a gozar da imunidade requerida" (240).

Nas duas hipóteses citadas, os dispositivos 
invocados seriam suscetíveis de aplicabilidade direta, caso 
não tivessem sido, pelo Constituinte, colocados sob reserva
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de lei. Ora, colocados sob reserva de lei, os dispositivos 
passaram a ser inexeqüíveis por si mesmos. Ninguém dúvida 
que produzem eficácia mínima ("eficácia de vinculação") . 
Não obstante, a integralidade da eficácia positiva só pode 
ser alcançada pela edição da lei regulamentadora e, em caso 
de omissão do órgão público, mediante mandado de injunção. 
O mandamus, nos dois casos, prestou-se para remover um 
obstáculo (reserva de lei) à fruição dos direitos 
invocados.

Em semelhantes hipóteses, (e, v.g., em
outras encontráveis no art. 5 2, incisos VI, VII, XXVI, 
XXVII e XXIX, da Constituição) (241), a decisão judicial 
não desafia complexidade maior (242) . Em outras, porém, 
pode desafiar, exigindo do juiz certa dose de criatividade. 
Apanhe-se, por exemplo, o disposto no art. 5 2 , VII, da Lei 
Fundamental, segundo o qual "ninguém será privado de 
direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se 
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei". A definição da 
prestação alternativa, inexistente lei a respeito, poderá 
ser fixada pelo juiz, em mandado de injunção. Deve o juiz, 
neste caso, não apenas remover um obtáculo ao exercício do 
direito, revelando um conteúdo já presente na norma 
inexeqüível por si mesma, mas também oferecer, para o caso, 
uma solução criativa, razoável e adequada (243) . O mesmo 
tipo de solução reclama o art. 37, VIII, da Constituição 
("A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios da sua admissão"). No exemplo concreto, "aos 
juizes competentes não se pede qualquer tarefa legislativa 
- fixar percentuais ou definir critérios - mas apenas uma 
tarefa criativa de remédios adequados e necessários para,
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num caso concreto, um deficiente poder ter acesso aos 
cargos públicos" (244) .

Há direitos, entretanto, que não podem, pela 
via da injunção, ter seu exercício viabilizado. É a 
condição daqueles exigentes de organização prévia de 
determinados serviços ou da alocação específica de 
recursos. Adverte J.J. Calmon de Passos que:

nessas circunstâncias se faz inviável a tutela, 
inexistentes os recursos ou o serviço, e 
construir-se o mandado de injunção, como direito 
de impor ao Estado a organização de serviços 
constitucionalmente reclamados teria
conseqüências de tal monta que, inclusive 
constitucionalmente, obstam, de modo decisivo, a 
pertinência do mandamus na espécie (245).

O Judiciário, de certo modo, capitulará 
diante dos limites impostos pela reserva do possível 
(financeiramente possível, institucionalmente possível, 
etc.). Ao Judiciário, porém, em circunstâncias tais, antes 
de julgar improcedente a ação constitucional, caberá, 
realçando a dimensão participativa do mandado de injunção, 
julgá-lo procedente para o exclusivo fim de dar ciência ao 
órgão competente do interesse que o impetrante possui em 
ver a norma constitucional regulamentada.

A plena satisfação desses direitos 
submetidos à reserva do possível demanda intensa atuação 
no campo da luta política. Mas isto também é direito, diga- 
se logo. O direito constitui "espaço de luta" ; luta 
travada nos horizontes jurídico-políticos e nos da 
instância judicial.

O universo jurisdicional não engloba todo o 
perímetro do direito, mas apenas parte dele. É necessário 
aprimorar as técnicas processuais e rever o conceito de
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jurisdição. Não se pode, porém, especialmente na província 
das omissões inconstitucionais, centrar toda a
problemática da efetividade da Constituição na 
"judicialidade". Novas técnicas de participação política 
precisam ser descobertas; outras demandam aperfeiçoamento. 
Aprimoradas as técnicas processuais, utilizadas todas as 
potencialidades do mandado de injunção, restarão, ainda, 
sem proteção judicial inúmeros direitos constitucionais não 
exercitáveis à míngua de regulamentação. Diante desse 
fato, apenas a luta política, observadas as regras do jogo 
democrático, poderá satisfazê-los.

Embora o avanço alcançado, recentemente, 
diante das acertadas decisões judiciais proferidas em sede 
de mandado de injunção, tenha contribuído para a efetivação 
do instituto, há, ainda, um longo caminho a percorrer. 
Dois exemplos são suficiente para ilustrar a afirmação. 
Primeiro: assim como a ação de inconstitucionalidade por
omissão pode ser proposta contra a inércia parcial do órgão 
responsável pela edição da norma regulamentadora (lacuna 
material, relativa ou absoluta parcial), o mesmo ocorre com 
o mandado de injunção. Incompreensivelmente, o Judiciário 
tem entendido que descabe o mandamus quando, existente a 
norma regulamentadora, for a mesma insuficiente (246). Por 
outro lado (eis o segundo exemplo) , e aqui se encontra um 
dos ângulos definidores de sua especificidade, o writ busca 
viabilizar o exercício de um direito dependente de norma 
regulamentadora não editada. Volta-se, então, contra 
qualquer omissão (seja constitucional: lacuna técnica ou de 
legislação; seja inconstitucional: omissão
inconstitucional). Incompreensível se afigura, pois, o 
entendimento segundo o qual descabe mandado de injunção nos 
casos em que já se iniciou o processo legislativo (247). 
Inexistente (ou insuficiente) norma regulamentadora e, por
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isso, inviabilizado o exercício de um direito 
constitucional, pouco importa se já iniciado ou não o 
processo de elaboração da normativa faltante, é cabível a 
impetração.

Para concluir, defina-se que as decisões de 
mérito na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 
fazem coisa julgada com efeitos erga omnes, enquanto as 
proferidas em sede de mandado de injunção alcançam não 
mais do que efeitos inter partes (248). No caso do mandado 
de injunção coletivo, não há dúvida que os efeitos 
estendem-se ao universo dos substituídos.

SEÇÃO III

A FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO PLANO ESTADUAL

Antes de estudar a fiscalização abstrata da 
constitucionalidade, cabe tecer um ligeiro comentário sobre 
o (i) controle difuso-incidental e a (ii) ação direta 
interventiva nos Estados-membros.

1. Fiscalização incidental

No direito brasileiro, os órgãos
judiciários estaduais também dispõem de competência para, 
incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo.
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Pode o órgão judiciário estadual declarar, 
incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei municipâl, 
estadual ou federal em face da Constituição Federal. Pode 
também declarar, para o caso, a inconstitucionalidade de 
lei municipal ou estadual em face da Constituição Estadual. 
Na via de defesa, portanto, exerce o juiz estadual, 
simultaneamente, jurisdição constitucional federal e 
jurisdição constitucional estadual.

Das decisões proferidas em única ou em 
última instância cabe a interposição de recurso 
extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 
102, III, "a" e "c", da CF) sempre que a decisão recorrida
(i) contrariar dispositivo da Lei Fundamental federal ou
(ii) julgar válida lei ou ato de governo local contestado 
em face da Constituição Federal (249). Todavia, declarada 
a inconstitucionalidade de qualquer lei local (estadual ou 
municipal), descabe a interposição do recurso 
extraordinário, salvo com fundamento na alínea "a" do art. 
102, III, do texto constitucional federal ("contrariar 
dispositivo desta Constituição") (250).

As Constituições Estaduais, seguindo o 
modelo federal, igualmente instituíram mecanismo próprio 
para a suspensão da execução de ato declarado 
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça (ou pelo Tribunal 
de Alçada ou, ainda, pelo Tribunal de Justiça Militar nos 
Estados que os possuam). Alguns Estados conferiram 
competência apenas à Assembléia Legislativa (251); outros 
atribuíram a tarefa ao órgão legislativo estadual e ao 
municipal, conforme seja o ato inválido estadual ou 
municipal. Esta parece constituir a melhor técnica. Na 
medida em que o Senado é o órgão de representação dos 
Estados-membros no Congresso Nacional, ele dispõe de 
inequívoca legitimidade para sustar a execução dos atos
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normativos inválidos (e assim declarados por decisão do 
STF) de todos os níveis governamentais da Federação. Não é 
o que ocorre com a Assembléia Legislativa. Sendo mero 
órgão estadual, não parece dispor de legitimidade para 
sustar a execução de ato municipal.

A Constituição do Estado do Paraná incumbiu 
a Assembléia Legislativa estadual de exercer referida 
função quanto aos atos estaduais e as Câmaras de 
Vereadores, quanto aos atos municipais. Parece elementar 
que não pode, o órgão legislativo estadual, suspender a 
execução de lei federal julgada inválida por Tribunal
local. Aliás, passada em julgado a decisão proferida pelo 
Tribunal local que julgou inválida lei federal, nem mesmo o 
Senado Federal pode suspender a sua execução. Como se 
sabe, o Senado suspende a execução, exclusivamente, das 
leis (federais, estaduais ou municipais) declaradas,
incidentalmente, inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal (art. 52, X, da CF) . Apontada a invalidade em 
decisão final do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em 
julgado, a lei (em sentido amplo) local, seja ela estadual 
ou municipal, poderá ter sua execução suspensa tanto por 
ato do Senado Federal, como por ato (no Paraná) da 
Assembléia Legislativa ou de órgão legislativo municipal.

Segundo disciplina o art. 54, XXVI, da Lei 
Fundamental paranaense, compete privativamente à Assembléia 
Legislativa, "suspender, no todo ou em parte, a execução de 
lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão 
irrecorrível do Tribunal competente". A Constituição
Estadual utiliza a locução "Tribunal competente" porque há,
no Paraná, também um Tribunal de Alçada.

Assim como ocorre no plano federal, esse 
tipo de dispositivo só guarda sentido em relação ao
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controle incidental da constitucionalidade; no controle
concentrado positivo, como todos sabem, a decisão final já 
produz efeitos erga omnes.

2. Ação direta interventiva

A origem da ação direta de 
inconstitucionalidade, no plano estadual, parece residir 
no art. 19 da Emenda Constitucional ns 16/65 à 
Constituição de 1946, que instituiu um sistema de controle 
por ação direta, da constitucionalidade de lei ou ato 
normativo municipal em conflito com a Constituição do 
Estado. A Constituição de 1967 não reproduziu o
dispositivo. Foi a Constituição de 1969 (a Emenda 
Constitucional ns 01/69) a primeira a instituir a 
modalidade interventiva da ação direta. Com efeito, o art. 
15, § 3 2 , letra "d", daquela Constituição, autorizava a
intervenção do Estado em Município, quando o Tribunal de 
Justiça do Estado desse provimento a representação 
formulada pelo chefe do Ministério Público local "para 
assegurar a observância dos princípios indicados na 
Constituição Estadual". A Lei n2 5.778, de 16 de maio de 
1972, disciplinou o processo e o julgamento das
representações interventivas.

Atualmente, a ação direta interventiva 
encontra-se prevista no art. 34, IV, da Constituição 
Federal. Segundo o dispositivo citado, a intervenção do 
Estado nos seus Municípios , "para assegurar a observância 
de princípios indicados na Constituição Estadual", 
dependerá do provimento de representação pelo Tribunal de 
Justiça. A Constituição Federal não indica a autoridade 
responsável pelo encaminhamento da representação 
interventiva (rectius: propositura da ação interventiva).
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A Lei ns 5.778/72, todavia, ainda em vigor por força de 
recepção, faz menção expressa ao chefe do Ministério 
Público estadual (art. 22) . Por outro lado, como no plano 
federal a titularidade exclusiva da ação interventiva 
pertence ao Procurador-Geral da República, agora 
simplesmente chefe do Ministério Público da União, é 
natural que, seguindo o princípio da simetria, no Estado 
também ao Procurador-Geral de Justiça seja conferida a 
exclusividade na legimitidade ativa ad causam.

Envolvendo, porém, a ação interventiva, um 
conflito de natureza federativa, cabe nesta oportunidade 
reiterar o que foi sustentado antes (capítulo II) . A 
atribuição da titularidade exclusiva da ação ao chefe do 
Ministério Público, seja no plano federal, seja no plano 
estadual, parece decorrer de manifesto equívoco. A 
titularidade da ação deveria caber ao Procurador-Geral do 
Estado, enquanto representante judicial do Estado-membro, 
já que esta autoridade é quem, em nome dele, buscará 
alcançar solução para um conflito federativo envolvendo 
entes políticos autônomos: um Estado que deve preservar a 
supremacia de sua Constitução e um Município que resolve 
deliberadamente infringir princípio sensível nela inserido 
(252).

Cabe ao Constituinte Estadual definir os 
princípios constitucionais cujo descumprimento enseja a 
propositura da ação direta interventiva. Os Estados do 
Paraná (Art. 20, IV), do Rio de Janeiro, (art. 352, IV), 
de São Paulo (art. 149, IV) e de Minas Gerais (art. 184,
IV) não definiram expressamente os referidos princípios. 
Especificam, apenas, que a ação direta interventiva será 
proposta para assegurar a observância dos princípios 
constantes das respectivas constituições estaduais (253). 
Aliás, esta parece ter sido a prática utilizada por quase
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todos os Estados. Aceite-se que todos os princípios 
constitucionais estaduais passam a assumir, com essa 
metodologia, a característica de "sensíveis", ensejando a 
propositura da ação direta interventiva. Não parece ser

j

correta esta prática na medida em que mantém a autonomia 
municipal imersa numa zona de sombra e de indefinição. Não 
há dúvida que caberá aos respectivos Tribunais de Justiça 
definir (indicar) os referidos "princípios constitucionais 
estaduais". Melhor seria, porém, que os Constituintes 
estaduais fizessem como o Federal que, no art. 34, VII, 
elencou, concretamente e em numerus clausus, os princípios 
constitucionais sensíveis ensejadores de intervenção 
federal nos Estados-membros e no Distrito-Federal. Uma 
coisa é certa, porém. Os princípios constitucionais 
sensíveis que vinculam os Estados-membros, igualmente 
vinculam os Municípios, que devem observá-los sob pena de 
intervenção estadual. Com efeito, se os princípios 
constitucionais sensíveis definidos na Carta Federal não 
forem observados no território estadual, embora em virtude 
de ato comissivo ou omissivo municipal, o Estado-membro a 
que o Município transgressor pertence poderá sofrer 
intervenção federal caso não acione os mecanismos jurídico- 
processuais que foram postos, pelo Constituinte, à sua 
disposição.

3. A fiscalização abstrata no plano estadual

A Emenda Constitucional ns 16/65, como já 
foi afirmado, possibilitou a instituição, pelos Estados- 
membros, de representação de inconstitucionalidade de lei 
municipal em face da Constituição Estadual. Silenciou, 
contudo, quanto às leis estaduais. Enquanto a Constituição 
de 1967 nada disse, a Emenda Constitucional ns 01/69 
estabeleceu a representação interventiva de lei municipal
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(art. 15, § 3 2, "d") para assegurar a observância dos
princípios indicados na Constituição Estadual, bem como 
para prover a execução de lei, ou de ordem ou de decisão 
judicial. Inexistia, vigente a Constituição de 1969,
dispositivo da Constituição Federal que autorizasse os 
Estados a instituir mecanismos de controle, em tese, de 
leis estaduais ou municipais em face das suas respectivas 
Constituições, ou mesmo em face da Constituição Federal. 
Não obstante, alguns Estados instituíram instrumentos de 
defesa da Constituição (São Paulo*e Paraná, por exemplo).

. Outros, conquanto não os tivessem instituído, aceitaram, em 
sede jurisprudencial, embora inexistente norma a respeito, 
ações diretas de inconstitucionalidade de atos estaduais ou 
municipais em face da Constituição Federal (254). O Supremo 
Tribunal Federal, apreciando recursos extraordinários 
interpostos contra decisões proferidas nessas ações
diretas, previstas ou não expressamente em norma
constitucional estadual, definiu que o controle abstrato- 
concentrado da constitucionalidade era matéria de sua 
exclusiva competência. Por isso que não poderiam, os 
Estados-membros, adotar mecanismos próprios de defesa de 
suas Constituções (255).

A Constituição de 1988 conferiu 
expressamente aos Estados-membros (mas não ao Distrito 
Federal, que não possui justiça própria) competência para a 
instituição de representação de inconstitucionalidade de 
leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da 
Constituição Estadual (art. 125, § 2 2, da CF) . Encontra- 
se, hoje, portanto, superada a questão . De modo que, 
atualmente, a lei municipal pode ser impugnada, em tese, 
por via de ação direta que toma como parâmetro a 
Constituição Estadual. A lei estadual, por seu turno, 
pode ser impugnada em tese, seja em face da Constituição
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Estadual, quando a competência é do Tribunal de Justiça
local, seja ainda em face da Constituição Federal, quando a 
competência é do Supremo Tribunal Federal.

Alguns Estados conferiram aos respectivos 
Tribunais de Justiça competência para processar e julgar 
ação direta de inconstitucional idade de lei ou ato 
normativo municipal em face da Constituição Federal (e.g., 
São Paulo: art.74, XI; Minas Gerais: art. 106, I, "h" c/c
118, § is, e Sergipe: Art. 106, I, "e11 c/c seu § 2 2).
Coerente com os pronunciamentos anteriores, o Supremo
Tribunal Federal tem concedido cautelar sustando a execução 
de dispositivos desta natureza, por entender que inexiste, 
no direito pátrio, instrumento de fiscalização abstrata do 
direito municipal em face da Constituição Federal (256). 0
silêncio do Constituinte Federal a este respeito não 
configura omissão passível de colmatação, mas, sim, 
verdadeiro "silêncio eloqüente" (257).

Não há dispositivo expresso na Constituição 
Federal autorizando os Estados-membros a institur 
mecanismos de censura à ou de suprimento da omissão 
inconstitucional. É fácil verificar, entretanto, que o 
Constituinte pretendeu dotar o Estado-membro de competência 
para dispor sobre a defesa de sua Constituição. Atribuiu, 
afinal, aos Estados-membros, a competência que o Supremo 
Tribunal Federal, à luz da Constituição de 1969, entendeu 
não possuírem. Por outro lado, o Constituinte Federal 
autorizou os Estados a "organizar" a sua Justiça, 
observados os princípios estabelecidos na Lei Fundamental 
(art. 125, caput) . Ao organizar a sua Justiça, não há 
dúvida que pode a Coletividade Estadual dotar o Tribunal de 
Justiça de competência para julgar e processar ação de 
inconstitucionalidade por omissão (258), observado, 
evidentemente, o princípio da simetria. Não pode, então, o
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Estado-membro, conferir competência para o órgão 
jurisdicional, em ação de inconstitucionalidade por 
omissão, suprir o silêncio do Legislador com a edição de 
sentença normativa (atuação normativa substitutiva). 0
provimento judicial cabível há de ser o mesmo admitido no 
plano federal.

Outros dois argumentos a favor da tese podem 
ser lançados. Se o Constituinte Estadual pode o mais 
(declarar a inconstitucionalidade em tese de lei municipal 
ou estadual em face da Constituição Estadual), porque não 
poderia o menos (declarar a inconstitucionalidade por 
omissão de medida normativa exigida na Constituição 
Estadual)? A primeira hipótese é mais grave, porque a 
decisão implica a nulidade do ato impugnado. Na segunda, o 
provimento judicial vai se circunscrever à declaração da 
mora legislativa (em sentido amplo) com a ciência ao Poder 
remisso para o suprimento da omissão censurada. É preciso 
aceitar, além disso, que apenas a declaração da 
inconstitucionalidade por omissão pode resolver alguns 
casos de inércia inconstitucional parcial. Despidos de 
competência para a declaração da inconstitucionalidade por 
omissão, ficarão os Tribunais de Justiça impedidos de 
oferecer solução adequada a boa parte das questões 
constitucionais suscitadas. Especialmente aquelas em que o 
Legislador, tendo editado ato normativo, agride a vontade 
constitucional, não pelo seu ato, mas porque (i) não 
satisfez integralmente o dever constitucional de legislar 
(inconstitucionalidade absoluta parcial); (ii) ou feriu o 
princípio da isonomia em virtude de "exclusão de benefício" 
com ele incompatível (omissão relativa ou material).

Este parece ter sido o entendimento dos 
Constituintes Estaduais (259). A Constituição do Estado do 
Paraná dispõe sobre o assunto, aprimorando de certo modo o
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modelo federal, nos arts 101, VII, e 113, § 12. Segundo
este:

Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão 
de medida para tornar efetiva norma desta 
Constituição, a decisão será comunicada ao poder 
competente para a adoção das providências 
necessárias à prática dos atos ou início do 
processo legislativo e, em se tratando de órgão 
administrativo, para emití-lo em trinta dias, sob 
pena de responsabilidade.

Como só é censurável a omissão de medida
para tornar efetiva "norma desta Constituição", ou seja da 
Constituição Estadual, a ação, no Paraná, não se presta
para declarar a mora do legislador municipal quanto a dever 
de legislar inscrito na Lei Orgânica Municipal.

Compete aos Estados-membros, através de suas 
Constituições estaduais e das respectivas leis de
organização e de divisão judiciárias, definir a competência 
dos órgãos jurisdicionais estaduais para processar e julgar 
o mandado de injunção. Tratando-se de garantia
constitucional, a ação constitucional não pode ser 
esquecida pelo legislador (Constituinte ou ordinário) 
estadual. No Estado do Paraná, nos termos do art. 101, 
VII, "c", compete apenas ao Tribunal de Justiça processar e 
julgar o mandado de injunção. Nada mais dispõe, sobre o 
assunto, a Constituição Estadual. Todavia, a impetração do 
mandado de injunção parece cabível sempre que a falta de 
norma regulamentadora estadual ou municipal inviabilize o 
exercício de direito definido na Constituição. A
concentração da competência no Tribunal de Justiça, também 
foi a opção do Constituinte do Estado do Rio de Janeiro 
(art. 158, 7, "g"), quando o órgão omisso for estadual. A 
Constituição silencia quanto à omissão dos órgãos 
municipais, o que não ocorre com a Constituição do Estado 
de São Paulo. Define esta que cabe ao Tribunal de Justiça
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processar e julgar, originariamente, "os mandados de 
injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora 
estadual ou municipal, de qualquer dos Poderes, inclusive 
da Administração indireta, tornar inviável o exercício de 
direitos assegurados nesta Constituição" (art. 74,V).

Instituída, entre nós, pela Emenda 
Constitucional ns 03/93, a ação direta de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 
caberia indagar se os Estados-membros poderiam compor 
mecanismo similar. Ou seja, uma ação direta de
constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou 
estadual em face da Constituição Estadual (em face da 
Constituição Federal é evidente que não podem) (260). 
Resumindo-se, a declaração de constitucionalidade, a uma 
das dimensões da ação direta de inconstitucionalidade, e 
podendo, ademais, o Estado-membro organizar a sua Justiça 
e instituir meios de defesa de sua Constituição, não há 
dúvida que o Estado-membro pode adotá-la. Porém, o seu uso 
iria se revelar de escassa ou de nenhuma utilidade. Isto 
porque, declarada constitucional em face da Carta Estadual, 
nem por isso deixaria o ato normativo estadual de sofrer 
impugnação, em tese ou incidentalmente, em face da 
Constituição Federal. Não há razão, portanto, para sua 
adoção no plano estadual.

4. Características da ação direta de inconstitucionalidade 
no âmbito estadual

Sendo instrumento de controle abstrato das 
leis e atos normativos estaduais e municipais em confronto 
com a Constituição Estadual, a ação direta genérica no 
plano estadual possui, em princípio, as mesmas
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características daquela de competência do Supremo Tribunal 
Federal. A finalidade é proteger o direito constitucional 
estadual objetivo. Por isso constitui verdadeiro "processo 
objetivo". 0 procedimento é, com as devidas adaptações, o 
mesmo seguido pela ação no plano federal. O que já foi 
referido sobre prazo, possibilidade de cautelar e de 
perícia, aplica-se igualmente à ação direta genérica 
estadual. Quanto à possibilidade de interposição de 
recurso, a diferença é o cabimento, aqui, se presentes os 
pressupostos, do Recurso Extraordinário.

Legitimados passivos são os órgãos 
responsáveis pela edição do ato impugnado. Os legitimados 
ativos são os definidos nas Constituições Estaduais. A 
Constituição Federal apenas vedou aos Estados-membros a 
atribuição de legitimação para agir para um único órgão 
(art. 125, § 22, da CF). Por essa razão que o tratamento 
conferido pelas Constituições Estaduais à questão nem 
sempre é o mesmo. 0 Procurador-Geral da Justiça deverá se 
pronunciar em todos os feitos envolvendo matéria 
constitucional, inclusive nas ações de
inconstitucionalidade por ele propostas (261). As
Constituições Estaduais poderão dotar órgão para, na
condição de curador do ato normativo impugnado, produzir 
sua defesa. Os atos impugnáveis por meio de ação direta 
genérica estadual são apenas os estaduais e municipais 
que, de modo direto, tenham violado dispositivo 
constitucional estadual. O que antes foi afirmado para a 
ação direta de competência do Supremo Tribunal Federal é 
aplicável, com as devidas adaptações, também aqui. O 
parâmetro do controle da constitucionalidade é a
Constituição Estadual, alcançando, evidentemente, as
"normas interpostas ou pressupostas", como antes referido. 
Os efeitos da decisão são, igualmente, os alcançados pela
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ação direta de inconstitucionalidade de lei ou àto 
normativo em face da Constituição Federal.

Algumas questões desafiam, ainda,
discussão. A primeira diz respeito à legitimação ativa 
para a propositura da ação. Sabe-se que os Estados-membros 
possuem liberdade de conformação neste campo. Todavia, não 
podem transformar a ação direta em ação popular,
estendendo a legitimidade ativa a todos os jurisdicionados
ou a um número exagerado de órgãos, entidades e autoridades 
(262). Por outro lado, referindo-se a Constituição Federal 
a "órgão ("vedada a atribuição da legitimação para agir a 
um único órgão", define o art. 125, § 22), cabe indagar se 
pode o Constituinte Estadual conferir legitimidade ad 
causam para entidades e pessoas. Seguindo o modelo
federal, não há dúvida que aos Estados cabe conferir 
legitimação a entidades (associações, federações sindicais, 
Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, etc.). 
Os Tribunais de Justiça Estaduais poderão, neste caso, 
exigir, como o Supremo Tribunal Federal, a existência de 
pertinência entre o objeto da ação e os interesses da 
entidade respectiva para a afirmação da titularidade da 
ação. Algumas Constituições, porém, além de conferirem 
legitimidade a órgãos e entidades, deram-na também para 
agentes políticos que, isoladamente, não podem ser 
caracterizados como órgãos. É o caso do Paraná, que 
outorgou legitimidade ativa, igualmente, aos deputados 
estaduais (art. 111, VII).

Não parece ser inconstitucional a opção do 
Constituinte paranaense. A expressão "órgão", constante do 
art. 125, § 2 2, da Lei Fundamental da República , deve ser 
interpretada em sentido não técnico. Não configura, por 
conseguinte, categoria jurídica, mas simples expressão da 
linguagem comum (263). Pretendeu o Constituinte Federal,
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não mais do que impedir a atribuição da legitimidade aã 
causam a um único titular, seja ele autoridade, órgão,
entidade ou pessoa. Advirta-se, ademais, que os
Constituintes estaduais não estão "vinculados ao art. 103 
da Lei Maior, não sendo obrigados a legitimar somente
aqueles que, na esfera estadual", exerçam funções
equiparáveis às dos elencados no citado dispositivo 
constitucional. "Tal exigência não consta da Carta Magna" 
(264). Mas se a opção do Constituinte do Paraná não é 
inconstitucional, ela também não parece boa. Se aos 
partidos políticos com representação na Assembléia 
Legislativa foi conferida idêntica legitimação (art. 111,
V) , as minorias políticas já dispõem de instrumento para 
provocar a jurisdição constitucional estadual concentrada. 
Se, entretanto, pretendeu proteger de modo mais consistente 
o direito das minorias, melhor seria se tivesse conferido 
a legitimidade a um certo número de deputados e não a cada 
um deles isoladamente.

No que se refere à definição do rol dos 
legitimados à propositura da ação, algumas Constituições 
Estaduais foram mais felizes que outras. No Paraná, por 
exemplo, o Prefeito e a Mesa da Câmara de Vereadores 
dispõem de legitimidade, apenas, para contestar a validade 
de lei ou ato normativo do respectivo Município. Mas, 
ninguém pode negar quê os interesses municipais podem ser 
contrariados em virtude da edição de lei ou ato normativo 
estadual. Atos normativos locais (questão ambiental, 
guerra fiscal, e.g.) são capazes, também, de contrariar os 
interesses de outros Municípios. Seria o caso de conferir- 
se legitimidade ativa aos Prefeitos e Mesas das Câmaras de 
Vereadores para a propositura, no âmbito do seu interesse, 
de ação direta contra qualquer lei ou ato normativo 
(estadual ou municipal) contrastado com a Constituição
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Estadual. Esta foi a solução adotada pelo Estado de São 
Paulo (art. 90, II) que é a melhor.

Uma segunda questão refere-se à exigência, 
estabelecida em algumas Constituições Estaduais, de 
comunicação à Assembléia Legislativa ou à Câmara de 
Vereadores da declaração de inconstitucionalidade, embora 
por via principal, para que estes órgãos decidam sobre a 
sustação da execução dos atos normativos (265). A
comunicação é de pouca utilidade, na medida em que a 
decisão de inconstitucionalidade, em tese, produz efeitos 
erga omnes. A comunicação, neste caso, constituirá mero 
ato de cooperação entre os Poderes e a sustação da 
execução, pela Assembléia ou pela Câmara, não terá outro 
sentido senão o de dar maior publicidade à decisão do Poder 
Judiciário .

Por fim, algo deve ser dito a respeito da 
defesa do ato impugnado. É induvidoso que os órgãos 
responsáveis pela edição do ato contestado devem produzir a 
sua defesa. Não é por outra razão que são notificados para 
a apresentação das respectivas informações. Não obstante, a 
previsão pela Constituição Federal, da defesa do ato 
impugnado pelo Advogado-Geral da União, possibilitou a 
emergência, no âmbito estadual, de certa confusão. Sim, 
porque o papel do Advogado-Geral da União é a de verdadeiro 
curador da norma impugnada. Na dimensão estadual, porém, a 
defesa do ato cabe ao Procurador-Geral do Estado ou ao 
Prefeito Municipal (Paraná: art. 113, § 22), apenas ao
Procurador-Geral do Estado (Rio de Janeiro: art. 159, § 3 2 ; 
e São Paulo: art. 90, § 2 2) , ou ao Procurador-Geral do
Estado, ao Procurador-Geral da Assembléia Legislativa ou, 
no caso de norma legal ou ato normativo municipal, ao 
Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal (Minas Gerais: 
art. 118, § 5 2) . Ao que parece, no Paraná, no Rio de
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Janeiro e em São Paulo, a função do Procurador-Geral do 
Estado (e do Prefeito, no primeiro) será a mesma do 
Advogado-Geral da União. Ou seja, atuará como curador da 
norma impugnada. No Rio de Janeiro, porque dispõe 
igualmente de legitimidade para a propositura da ação, o 
Procurador-Geral do Estado não oficiará nas ações em que 
figure como autor. Assim sendo, a norma fica sem curador 
(266). No Estado de Minas Gerais, ao revés, as autoridades 
nominadas são as responsáveis pela defesa do ato impugnado 
enquanto interessadas e, bem por isso, não há lugar, em 

» princípio, para a atividade de curador da legitimidade da 
normativa atacada.

Outras Constituições, cite-se as do Mato
Grosso do Sul e do Espírito Santo, nem mesmo chegaram a 
dispor sobre a defesa da lei ou do ato atacado. Como se 
vê, as soluções apresentadas pelos Estados-membros, nessa 
matéria, nem sempre são as mesmas.

5. A ação direta de inconstitucionalidade no âmbito 
estadual e o problema da norma repetida

Questão tormentosa é a respeitante à norma 
constitucional estadual que reproduz dispositivo da 
Constituição Federal. Impende saber, neste caso, se a 
norma é federal ou estadual para efeito da determinação da
competência do órgão fiscalizador: se o Tribunal de
Justiça Estadual ou o Supremo Tribunal Federal.

Se a norma reproduzida é federal, ainda que 
constante de documento constitucional estadual, então 
apenas o Supremo Tribunal Federal seria competente para 
conhecer eventual ação direta de inconstitucionalidade 
aforada contra lei estadual. Tratando-se, porém, a



381

impugnada, de lei municipal, então inocorre possibilidade 
de fiscalização abstrata, porque no direito brasileiro 
inexiste ação direta contra lei ou ato normativo municipal 
em face da Constituição Federal ("silêncio eloqüente").

i

Em decisão recente o Supremo Tribunal 
Fèderal, julgando improcedente reclamação aforada com 
fundamento na preservação de competência (art. 102, I, "1", 
da CF) , deu solução à problemática (267) . Assim está 
redigida a ementa do julgado:

Reclamação com fundamento na preservação da 
competência do Supremo Tribunal Federal. Ação 
direta de inconstitucionalidade proposta perante 
Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei 
municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos 
constitucionais federais de observância
obrigatória pelos Estados. Eficácia jurídica
desses dispositivos constitucionais estaduais. 
Jurisdição constitucional dos Estados-membros.
Admissão da propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Tribunal de 
Justiça local, com possibilidade de recurso 
extraordinário se a interpretação da norma 
constitucional estadual, que reproduz a norma 
constitucional federal de observância obrigatória 
pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance 
desta.
Reclamação conhecida, mas julgada improcedente.

Encontra-se, hoje, definida a possibilidade 
de interposição de recurso extraordinário contra decisões 
proferidas em ação direta de inconstitucionalidade 
estadual. Pode, por conseguinte, o Tribunal de Justiça 
local processar e julgar ação direta contra lei ou ato 
normativo municipal ou estadual em face da Constituição 
estadual, mesmo quando esta reproduza dispositivo da Lei 
Fundamental Federal (268).



382

A problemática da norma constitucional 
reproduzida não é simples. Há normas constitucionais 
compulsoriamente reproduzidas pelo Estado-membro, ao lado 
de outras que, ainda que residam na esfera da autonomia 
estadual, repetem dispositivo constante da Carta Federal. 
Raul Machado Horta chama as primeiras de "normas de 
reprodução", e as segundas de "normas de imitação" (269). 
Em principio, apenas as primeiras podem ensejar, no caso de 
deficiente interpretação, a interposição do recurso 
extraordinário. As segundas, configurando normas 

> constitucionais estritamente estaduais, servem de parâmetro 
definitivo e único para a aferição da validade dos atos 
normativos e das leis estaduais.

A fiscalização da constitucionalidade da lei 
ou ato normativo municipal diante da Constituição Estadual 
exige certa dose de atenção. O Município, no Brasil, 
alcançou foros de ente constitucional, possuindo autonomia 
política e uma esfera própria de competência material e 
legislativa (270) . Diante disso, se as leis e os atos 
normativos municipais não podem afrontar o texto 
constitucional estadual, sob pena de inconstitucionalidade, 
também é verdadeiro que os Estados-membros devem respeitar 
a autonomia municipal sob pena, igualmente, de prática de 
inconstitucionalidade. Um exemplo: quanto à competência
tributária municipal não há quase nada que os Estados- 
membros possam dizer em suas Leis Fundamentais que o 
Constituinte Federal já não tenha, antes, dito. Outro: 
quanto à organização do Município, há na Constituição 
Federal uma série de dispositivos de pré-ordenação ("pré- 
organização") que vinculam tanto o Constituinte Estadual, 
quanto o Legislador municipal (271). É de cautela, por 
isso, verificar, sempre que se argüir a 
inconstitucionalidade de uma lei municipal diante da
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Constituição Estadual, se na situação discutida, o Estado- 
xnexnbro poderia estabelecer a referida norma constitucional 
invocada como parâmetro da invalidade ou se, ao contrário, 
invadiu esfera privativa do Município. Decidida a questão, 
e sendo a norma paramétrica daquelas de reprodução 
compulsória, é imperioso conferir, ademais, se a 
interpretação oferecida pelo Tribunal de Justiça local não 
ofende a Constituição Federal. Como se vê, a questão 
envolve certa complexidade. A sua discussão mais 
aprofundada, porém, porque não cabe neste lugar, está já a 

* desafiar um outro estudo.

NOTAS

(1) - Sobre o tema: Rogério Guilherme Ehrhardt Soares.
Direito Público e Sociedade Técnica. Coimbra: Atlântida
Editora, 1969. Também: Clèmerson Merlin Clève. Temas de
Direito Constitucional. São Paulo: Acadêmica, 1993, pp. 36- 
55.
(2) - Flaks, Milton. Instrumentos processuais de defesa
coletiva. Boletim de Direito Administrativo. 01:08-18, São 
Paulo, 1993.
(3) - Dispõe agora o art. 5 2 , XXXV, da Constituição da
República que: "A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito".
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(4) - Com efeito, a Constituição Federal de 1988, no lugar 
do antigo Tribunal Federal de Recursos, criou Tribunais 
Regionais Federais distribuídos pelo país.
(5) - Clève, Clèmerson Merlin. Temas de direito 
constitucional, op.cit., p. 36.
(6) - Lembra Luiz Guilherme Marinoni (Novas linhas do 
processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 
121) , que o direito de ação deve ser compreendido também 
como direito político.
(7) - Martins, Ives Gandra da Silva e Mendes, Gilmar 
Ferreira. Da eficácia das decisões do Supremo Tribunal 
Federal, RT CDTFP, 02:09.
(8) - Machado, Hugo de Brito. Ação declaratória de 
constitucionalidade. RT, 697:35.
(9) - Idem.
(10) - O Senado Federal não deu eficácia erga omnes à
decisão do STF proferida no RE 150.764-1-Pernambuco, que 
declarou a inconstitucionalidade de artigos de leis 
dispondo sobre a contribuição para o Finsocial. Em seu 
Parecer o Relator Senador Amir Lando justificou sua posição 
contrária à supensão dos dispositivos invalidados afirmando 
que: "É incontestável, pois, que a suspensão da eficácia
desses artigos de leis pelo Senado Federal, operando erga 
omnes, trará profunda repercussão na vida econômica do 
país, notadamente em momento de acentuada crise do Tesouro 
Nacional e de conjugação de esforços no sentido da 
recuperação da economia nacional. Ademais, a decisão 
declaratória de inconstitucionalidade do STF, no presente 
caso, embora configurada em maioria absoluta nos precisos 
termos do art. 97 de Lei Maior, ocorreu pelo voto de seis 
de seus membros contra cinco, demonstrando, com isso, que o 
entendimento sobre a questão não é pacífico".
(11) - Sobre isso, especialmente traçando um paralelo entre 
ação civil pública envolvendo matéria constitucional e a 
ação direta de inconstitucionalidade, conferir Antonio 
Cezar Lima da Fonseca. Da declaração de 
inconstitucionalidade. RT CDCCP 02:12.
(12) - Gallotti, Maria Isabel. A Constituição de 1988 e o
controle jurisdicional de tributos. RDA, 193:44. A autora 
cita o seguinte julgado: RMS 1.974, rei. Min Vicente
Cernicchiaro, DJU 8.03.93.
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(13) - Machado, Hugo de Brito. Ação declaratória de 
constitucionalidade. RT, 697:36.
(14) - A Avocatória foi introduzida em nosso país pela
Emenda Constitucional n2 7/77 que consubstanciou a chamada 
reforma do Judiciário. Consultar: Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho (Comentários à Constituição Brasileira. 2ã Edição, 
São Paulo: Saraiva, 1977, V.2., p. 213), Paulino Jacques
(As Emendas Constitucionais nss. 7, 8 e 9 explicadas. Rio 
de Janeiro: Forense, 1977, p. 19), Carlos Eduardo Thompson 
Flores Lenz (A avocação de causas pelo STF: a avocatória. 
Revista de Informação Legislativa, ns 89:219-234) e Xavier 
de Albuquerque (O Poder Judiciário na conjuntura política 
nacional. Revista Ajuris, 24:14-15). Uma visão crítica e 
atual da avocatória pode ser encontrada em: Sacha Calmon
Navarro Coelho. Avocatória, RTDP, 02:191-193.
Embora sem previsão legal expressa, o STF, na vigência da 
Constituição de 1946 entendeu, em alguns casos, que devia 
intervir para conter abusos, suspendendo a execução de 
decisões judiciais. A avocatória parece ter sido inspirada 
no writ of certiorari que dá à Suprema Corte dos Estados 
Unidos o poder de avocar o julgamento de questões ainda 
pendentes nos tribunais federais de apelação. Conferir: 
Vítor Nunes Leal (O requisito da 'relevância' para redução 
dos encargos do Supremo Tribunal. Revista Forense, 213:22 
) .
(15) - Machado, Hugo de Brito. Avocatória. Diário de 
Pernambuco, Recife, 31.10.91, p. A-5.
(16) - Uma reforma de nítido caráter neoliberal. Consistia, 
na verdade, em uma operação de desmonte do Estado 
brasileiro.
(17) - A proposta de Emenda à Constituição ns 130, de 
1992, assumia a seguinte redação:
"Art. is Suprima-se o inciso X do art. 52, renumerando-se 
os demais.
Art. 2 2 . os arts. 102 e 103 da Constituição passam a 
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 102.
§ 12 A argüição de descumprimento de preceito fundamental 
decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal, na forma da lei.
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§ 22 As decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal, nos processos de controle de constitucionalidade 
de leis e atos normativos e no controle de 
constitucionalidade por omissão, têm eficácia erga omnes e 
efeito vinculante para os órgãos e agentes públicos.

i§ 32 Lei complementar poderá outorgar a outras decisões do 
Supremo Tribunal Federal eficácia erga omnes, bem como 
dispor sobre o efeito vinculante dessas decisões para os 
órgãos e agentes públicos".

"Art. 103.

§ 42 os órgãos ou entes referidos nos incisos I a X deste 
artigo podem propor ação declaratória de 
constitucionalidade, que vinculará as instâncias 
inferiores, quando decidida no mérito".
(18) - Mendes, Gilmar Ferreira. A ação declaratória de 
constitucionalidade. A inovação da Emenda Constitucional n2 
3, de 1993. Brasília: inédito, 1993, p.29.
(19) - Este autor mesmo teve, em várias palestras, ocasião 
de demonstrar suas dúvidas a respeito da eficácia da 
medida. É que o Supremo nem sempre decide com rapidez as 
questões constitucionais que estão a suscitar intensa 
polêmica. Apanhe-se, por exemplo, a questão do bloqueio dos 
ativos financeiros determinados pelo "Plano Collor".
(20) - Em questão de ordem suscitada na ação direta de
constitucionalidade n2 1-1-DF (1993) .
(21) - Machado, Hugo de Brito. Ação declaratória ...,
op.cit., p. 34.
(22) - Martins, Ives Gandra da Silva e Mendes, Gilmar
Ferreira. Da eficácia das ..., op. cit., p. 11.
(23) - Ataliba, Geraldo. ADC - ou como agredir o Estado de
Direito. Folha de São Paulo, 09.08.93. O jurista Ives 
Gandra da Silva Martins também considerou inconstitucional 
a ação direta de constitucionalidade na sua conformação
oferecida pela Emenda Constitucional ns 03 (Emenda viola 
direitos dos cidadãos. O Estado de São Paulo, 01.06.1993). 
Outros juristas sustentaram a inconstitucionalidade da 
medida. É o caso de Souto Maior Borges, Sérgio Sérvulo da 
Cunha e Misabel Derzi, por exemplo.
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(24) - Para Eduardo Garcia de Enterría, v.g., (La 
Constitución ... op. cit., p. 197), o Tribunal 
Constitucional é um "comisionado dei poder constituyente 
para la defensa de la Constitución".
(25) - Machado, Hugo de Brito.(Ação declaratória..., op. 
cit., p. 38). Esta é, como se sabe, igualmente, a posição 
de Hans Kelsen.
(26) - Mendes, Gilmar Ferreira. A ação declaratória ...,
op.cit, p. 05. Ainda antes da promulgação da Emenda 
Constitucional ns 03/93, Sacha Calmon Navarro Coelho (O 
controle da constitucionalidade ..., op. cit., pp. 465-466) 
dizia: "A ação direta de inconstitucionalidade, com dez
sujeitos legitimados para a sua proposição, torna obsoleta 
a avocatória, instituto dúbio e odioso. É que a avocãtória 
é requisição feita pelo STF de processo em curso e de 
alheia competência. Ora, o STF cuida da guarda da 
Constituição. Só poderá avocar se o processo avocado 
contiver matéria constitucional. Mas aí a questão, por 
estar em via de processo difuso, uma vez resolvida pelo 
Supremo, somente terá eficácia entre as partes, sem 
vantagem para a sociedade. Para tanto teria de possuir o 
julgado efeito erga omnes, só possível em ação direta de 
inconstitucionalidade. Esta já tem 10 (dez) agentes 
legitimados. Seria estúrdio o STF possuir autocapacidade 
para, avocando, transformar processo de via difusa em ação 
direta de inconstitucionalidade. Iudex nec procedat ex 
officio. Ademais quais os critérios para avocar uns 
processos e outros não ? Por outro lado, o STF avocar 
matéria não-constitucional seria sobrecarregar-se em 
prejuízo de suas altas funções, invadindo áreas de 
competência dos tribunais intermediários (federais e 
estaduais) e do STJ, com decisão interpartes, sem força de 
precedente obrigatório. O melhor é o contrário. 0 STF 
demitir-se de todas as competências que não aquelas que o 
tornam o guardião supremo da Constituição, mormente pela 
via da ação direta".
(27) - Idem.
(28) - Ação direta de constitucionalidade ns 1-1-DF. 
Questão de ordem. Voto do Ministro Paulo Brossard.
(29) - Idem. Questão de ordem. Voto do Ministro Moreira 
Alves, p. 21.
(30) - Mendes, Gilmar Ferreira. Controle de 
constitucionalidade..., op. cit., p. 250.
(31) - Idem.
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(32) - Ib.id.
(33) - Mendes, Gilmar Ferreira. A ação declaratória..., 
op.cit., p. 03.
(34) - Sobre isso, conferir supra, Capítulo III.
(35) - Art. 170, § 3 2 , do RISTF.
(36) - Mendes, Gilmar Ferreira. A ação declaratória ...,
op. cit., p. 03.
(37) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 43.
(38) - Ataliba, Geraldo. ADC - ou como ... , op. cit.
(39) - Voto do Ministro Moreira Alves, na ADC 1-1-DF, pp. 
22-25.
(40) - Foi voto vencido o Ministro Marco Aurélio Farias de 
Mello.
(41) - Advirta-se que o disposto no art. 60, § 4 2, da
Constituição Federal não impede a modificação das 
"cláusulas pétreas". Proíbe, apenas, as alterações 
tendentes a aboli-las.
(42) - Como foi afirmado antes, a revisão constitucional é 
o momento de transformar o Supremo Tribunal Federal em 
verdadeira Corte Constitucional especializada. As matérias 
de natureza não constitucional de competência do Supremo 
devem ser passadas a outros órgãos jurisdicionais, 
especialmente, para o Superior Tribunal de Justiça.
(43) - Cavalcanti, Themístocles Brandão, op. cit., p. 111. 
Ainda, hoje, há autores que sustentam dever o Procurador- 
Geral da República, em certos casos, encaminhar a 
representação com parecer contrário (e.g. Paulo Bonavides. 
Curso de direito constitucional, op. cit., p. 261).
(44) - Cuida-se do RISTF na versão de 1970.
(45) - Mendes, Gilmar Ferreira. A Ação declaratória ...,
op. cit., p. 21.
(46) - Idem, p. 23. 0 autor está a se referir aos embargos
interpostos na Representação n2 1092, Rei. Min. Néri da
Silveira, RTJ 117:921.
(47) - RTJ, 129:41 e ss.
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(48) - Mendes, Gilmar Ferreira. A Ação declaratória ..., 
op. cit., p. 24.
(49) - Art. 103, § 12 da Constituição Federal.
(50) - Voto do Ministro Moreira Alves, p. 15, proferido na 
ADC 1-1- DF.
(51) - Idem.
(52) - Ib., id., p. 17.
(53) - Sobre o "certiorari" americano, para efeito de
comparação com a antiga avocatória, consultar: Sidnei
Agostinho Beneti. O processo na Suprema Corte dos Estados 
Unidos, in: (org.) Sálvio de Figueiredo Teixeira. O
Judiciário e a Constituição. São Paulo: Saraiva, p. 293. Um 
estudo mais atualizado sobre a avocatória pode ser 
encontrado em: Adhemar Ferreira Maciel. Avocatória:
violação do 'Juiz Natural' ou uma exigência de nossos 
tempos? in: Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.). As
garantias do cidadão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, 
pp. 197-205.

(54) - Machado, Hugo de Brito. Ação Declaratória .../ op. 
cit., p. 35.
(55) - Martins, Ives Gandra da Silva e Mendes, Gilmar 
Ferreira, op. cit., p. 11.
(56) - Idem.
(57) - Por essa razão não pode ofender o princípio do juiz 
natural. Para o Ministro Francisco Rezek (Voto na ADC 1-1- 
DF, p. 06) não há quebra do princípio do juiz natural 
"senão quando se promove o arrebatamento ad latus de 
determinado feito; nunca na hipótese de ascensão
vertical". Para o Ministro, nem a ação avocatória seria 
capaz de infringir referido princípio. Não concordamos com 
a tese.
(58) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 44.
(59) - Certamente os demais órgãos e autoridades públicas, 
legitimados para a propositura da ação direta, poderão 
receber representações, dirigidas com fundamento no art. 
5 2 , XXXIV, "a", da CF (direito de petição), para provocação 
da fiscalização abstrata da constitucionalidade. O próprio 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pode ser
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provocado para essa finalidade. A propositura da ação, 
porém, dependerá sempre do juízo que o órgão, autoridade ou 
entidade, fizer a respeito da procedência da questão 
levantada na representação.
(60) - Sobre isso, conferir o que foi afirmado no capítulo 
III.
(61) - Idem.
(62) - Ib.id. Sabe-se que, conquanto o direito brasileiro 
não aceite os regulamentos autônomos, no caso de edição de 
normativa desvinculada de preceitos legais precedentes, 
cabe a impugnação por via de ação direta de 
inconstitucionalidade.
(63) - Mendes, Gilmar Ferreira. A Ação declaratória . 
op. cit., p. 32.
(64) - A atividade consultiva nem sempre é incompatível
com o exercício da jurisdição. O Conselho de Estado belga 
exerce, a um tempo, competência jurisdicional e competência 
consultiva (Francis Delpérée. Droit Constitutionnel, Tome 
I, Les données constitutionnelles. Bruxelles: Maison F.
Larcier, 1980, p.111). 0 mesmo ocorre com os Tribunais
Eleitorais no Brasil (o nosso: Temas de direito
constitucional. São Paulo: Acadêmica, 1993, pp. 84-119). Os 
órgãos jurisdicionais internacionais em geral acumulam as 
duas funções.
(65) - Machado, Hugo de Brito. Ação declaratória ..., 
op.cit.., p. 39.
(66) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 43.
(67) - Decisão de questão de ordem suscitada na ADC 1-1-DF 
(1993).
(68) - Idem. Voto do Ministro Néri da Silveira, p. 03.
(69) - Ib.id. Voto do Ministro Moreira Alves, p. 26.
(70) - Sobre isso, conferir capítulo III.
(71) - Mendes, Gilmar Ferreira. A Ação declaratória de 
..., op. cit., p. 33.
(72) - ADC 1-1-DF. Voto do Ministro Moreira Alves.
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(73) - Não é esta a posição do Ministro Marco Aurélio, 
para quem o Advogado-Geral da União deve ser citado para 
oficiar no feito.
(74) - Sugere-se a leitura dos respectivos votos na ADC 1-
1-DF.

f

(75) - Disse o Ministro: "Não sendo indispensável, em
processo objetivo, que haja legitimado passivo para 
contestar a ação, parece-me que só a lei poderá, para a 
colheita de mais alegações (ou para o fortalecimento das já 
conhecidas) em favor da inconstitucionalidade do ato 
normativo em causa, determinar que todos os legitimados 
para propor ação direta de inconstitucionalidade, ou alguns 
deles, possam intervir no processo relativo à ação 
declaratória de constitucionalidade. Essa disciplina é 
eminentemente processual, e, na falta de norma referente a 
processo objetivo, que possa ser aplicada por analogia, 
depende ela de norma legal que razoavelmente a regule, 
estabelecendo os direitos e deveres processuais desses 
intervenientes. É, aliás, o que ocorre na Alemanha ...".
(76) - Voto do Ministro Paulo Brossard na ADC 1-1-DF.
(77) - Voto do Ministro Sydney Sanches na ADC 1-1-DF.
(78) - Voto do Ministro Carlos Velloso na ADC 1-1-DF.
(79) - Idem. No mesmo sentido pronunciou-se o Ministro 
Paulo Brossard ao decidir a questão de ordem suscitada na 
ADC 1-1-DF.
(80) - Sobre a questão: Nelson de Souza Sampaio. O Supremo 
Tribunal Federal e a nova fisionomia do Judiciário. RDP, 
75:05-20.

(81) - Martins, Ives Gandra da Silva e Mendes, Gilmar 
Ferreira, op. cit., p. 10.
(82) - Voto do Ministro Moreira Alves na ADC 1-1-DF, p. 17.
(83) - Decidindo a Reclamação ns 397, Rei. Ministro Celso 
de Mello (RDA, 193:242-249), o Supremo Tribunal Federal 
relativizou sua posição anterior a respeito do não 
cabimento dessa medida para garantia da autoridade de sua 
decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade. 
Eis a ementa do julgado:
"Reclamação. Garantia da autoridade de decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
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inconstitucionalidade. Excepcionalidade do seu cabimento. 
Ausência de legitimidade ativa. Pedido não conhecido.
O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, 
perante o Supremo Tribunal federal, faz instaurar processo 
objetivo, sem partes, no qual inexiste litígio referente a 
situações concretas ou individuais.
A natureza eminentemente objetiva do controle normativo 
abstrato afasta o cabimento do instituto da reclamação por 
inobservância de decisão proferida em ação direta (Recl. 
354, Rei. Min. Celso de Mello). Coloca-se, contudo, a 
questão da conveniência de que se atenue o rigor dessa 
vedação jurisprudencial, notadamente em face da notória 
insubmissão de alguns Tribunais judiciários às teses 
jurídicas consagradas nas decisões proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade.
A expressão 'parte interessada1, constante da Lei n2 
8.038/90, embora assuma conteúdo amplo no âmbito do 
processo subjetivo, abrangendo, inclusive, os terceiros 
juridicamente interessados, deverá, no processo objetivo de 
fiscalização normativa abstrata, limitar-se apenas aos 
órgãos ativa ou passivamente legitimados à sua instauração 
(CF, art. 103).
Reclamação que não é de ser conhecida, eis que formulada 
por magistrados, estranhos ao rol taxativo do art. 103 da 
Constituição".

Se a Reclamação não pode ser ajuizada para a garantia de 
decisões proferidas pelo STF em sede de ação direta de 
inconstitucionalidade, a não ser em casos excepcionais, ela 
pode ser aforada sempre que a decisão do Supremo, em ação 
direta de constitucionalidade, esteja sendo inobservada.
(84) - Voto do Ministro Moreira Alves na ADC 1-1-DF.
(85) - Silva, Ives Gandra da Silva e Mendes, Gilmar 
Ferreira, op. cit., p. 11.
(86) - Loewenstein, Karl. op. cit., pp. 216-222.
(87) - Moreira, Vital. Economia e Constituição. 2â Edição, 
Coimbra: Coimbra Editora, 1979, p. 117.
(88) - De todas as Coletividades Políticas. Segundo
dispõe o art. 23, I, da Constituição Federal, é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios, "zelar pela guarda da Constituição, das leis e 
das instituições democráticas . . . " .
(89) - Modesto, Paulo Eduardo Garrido.
Inconstitucionalidade por omissão. RDP, 97:219. Também: 
Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e
ação constitucional específica. RDP, 99:119.
(90) - Nesse sentido: Eficácia das normas constitucionais
sobre justiça social. RDP:57:58; Celso Ribeiro Bastos. 
Curso de direito constitucional. 12 3 Edição. São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 122; Eros Roberto Grau. Direito, 
conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982, p. 70;
Geraldo Ataliba. Eficácia jurídica das normas 
constitucionais e leis complementares. RDP 13:41; Maria 
Helena Diniz. Norma constitucional e seus efeitos. São
Paulo: Saraiva, 1989, p. 101.
(91) - Miranda, Jorge. Manual de direito constitucional. 
T.II, 2 3 Edição. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 402.
(92) - Bobbio, Norberto. Liberalismo e democracia. São 
Paulo: Brasiliense, 1988, p. 17.
(93) - Moreira, Vital. op. cit., p. 101.
(94) - Para usar uma expressão de Brecht.
(95) - Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Curso de direito
constitucional. 17§ Edição, São Paulo: Saraiva, 1989, p.
12-13.
(96) - Soares, Rogério Guilherme Ehrhardt. Direito público 
e sociedade técnica. Coimbra: Atlântida Editora, 1969.
(97) - A revolução francesa não foi feita em nome da 
"liberdade, igualdade e fraternidade"?
(98) - Zippelius, Reinhold. Teoria Geral do Estado. 23 ed., 
trad. por Antonio Cabral de Moncada. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1984, p. 142.
(99) - Uma visão jurídica contemporânea dos direitos
fundamentais pode ser encontrada em: José Carlos Vieira de 
Andrade. Os direitos fundamentais na Constituição 
portuguesa de 1976. Coimbra: Almedida, 1987; Antonio E.
Perez Luno. Los derechos fundamentales. 3 3 Ed.. Madrid:
Editorial Tecnos, 1988 e Jorge Miranda. Os direitos 
fundamentais - sua dimensão individual e social. RT CDCCP 
01:198-226.
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(100) - Bobbio, Norberto. Liberalismo e ... op. cit.,
p. 21.
(101) - Clève, Clèmerson Merlin. Atividade ... op. cit. , 
pp. 33-40.
(102) - Rivero, Jean. Les libertés Publiques. I - Les
droits de l'homme. Paris: PUF, 1973. Conferir especialmente 
o-capítulo II.
(103) - Idem. Sobre a questão também: Les droits de l'homme 
dans la crise de 1'État-Providence. Número especial da 
Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques, Bruxelles, 
1984, ns 13, com artigos de François Ost (Questions pour 
introduire un débat), Danièle Loschak (Mutations des droits
de l'homme et mutation du droit), Alexis Jacquemin
(Illusions et réalités de 1'État-protecteur), François 
Rigaux (Les droits de l'homme: dimensions collectives et
internationales), entre outros.
(104) - Sobre os princípios que decorrem do Estado 
Democrático de Direito: José Afonso da Silva, RT, 635:07- 
13. No direito alemão, o princípio do Estado de Direito 
compõem-se, dentre outros (Otto Kimminich, Jurisdição 
constitucional e princípio da divisão de poderes. RDP 92:29 
(nota VII dos tradutores), "pelos seguintes elementos: a) o 
princípio da divisão de poderes; b) os postulados da 
supremacia da lei e da reserva legal; c) o princípio da 
segurança jurídica (irretroatividade da lei e proteção da 
boa fé) ; d) o princípio da clareza e precisão da norma 
jurídica (...); e) o princípio da proporcionalidade e da 
proibição de excesso (...); f) o princípio da proteção 
jurídica (...); e g) o direito de resistência"
(105) - Aron, Raymond. Essai sur les libertés. Paris: 
Pluriel/Calmann-Lévy, 1982.
(106) - Lefort, Claude. A invenção democrática. São Paulo: 
Brasiliense, 1983.
(107) - Dobrowolski, Sílvio. A Constituição. Um mito a
resgatar. RT 658:20-27. O autor cita Vittorio Frosini 
(Costituzione e société civile. Milão: Edizioni di
Comunità, 1975, p. 102): "Si è diffusa la convinzione, che 
grazie alia Costituzione ci sia la liberta di pensare, di 
parlare e di decidere di politica; che ognuno abbia i suoi 
diritti, che sono scritti nella Costituzione; che il 
sistema sociale e giuridico, per le sue carenze e le sue 
storture, debba essere giudicato col metro di misura ideale 
fornito dalla Costituzione. La Costituzione è diventata un
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mito, cioè il simbolo a cui fanno appello i sentimenti di 
liberta e di giustizia; in questo senso, essa è un mito da 
salvare".
(108) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição
dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra
Editora, 1982, p. 136.
(109) - Sobre o conceito de Constituição dirigente, ver 
Canotilho (Constituição dirigente e ... op. cit., pp. 149- 
206) .
(110) - Modesto, Paulo. Inconstitucionalidade por omissão: 
categoria jurídica e ação constitucional específica, op. 
cit., p. 118.
(111) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição ..., 
op.cit., p. 331.
(112) - Diniz, Maria Helena. Norma constitucional e seus
efeitos. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 92.
(113) - Idem.
(114) - Tácito, Caio. O direito à espera da lei. RDA 
181/2:38-45.
(115) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição ...., 
op.cit., p. 330.
(116) - É o caso de Luis Roberto Barroso com o seu 
importante estudo: O direito constitucional e a efetividade 
de suas normas. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.
(117) - Além dos autores já citados, cabe lembrar, também: 
Luciano Ferreira Leite, Aplicabilidade imediata dos 
direitos e garantias individuais na nova Constituição. RT 
635:14-18; e Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, Norma 
constitucional e eficácia (ângulos trabalhistas). Revista 
de Informação Legislativa, 108:93-100.
(118) - A norma não auto-executável, inexeqüível por si
mesma ou não auto-aplicável é aquela que demanda 
complementação normativa. A programática, além da 
integração normativa, reclama também atuação material dos 
poderes públicos (v.g.: construção de uma escola). José
Afonso da Silva (Aplicabilidade das normas constitucionais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968) inclui ambas (não 
auto-executáveis e programáticas) entre as definidas como 
de eficácia limitada. Estas, por sua vez, subdividir-se-iam 
em (i) normas de eficácia limitada declaratórias de
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princípios institutivos e (ii) normas de eficácia limitada 
declaratórias de princípios programáticos.
(119) - Modesto, Paulo, op.cit., p. 116.
(120) - Idem.
(121) - Ib.id.
(122) - Bastos, Celso Ribeiro e Britto, Carlos Ayres. 
Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais.
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 35.
(123) - Miranda, Jorge. Manual de ..., op. cit., pp. 395-
396. No mesmo sentido: Regina Maria Macedo Nery Ferrari,

, Efeitos da ..., op. cit., p. 151.
(124) - Ferrari, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos ..., 
op.cit., p. 149.
(125) - O desencadear do impeachment, pela prática de crime 
de responsabilidade, no presidencialismo; o voto de censura 
acarretando a queda do Gabinete, no parlamentarismo; a 
renovação dos mandatários em virtude da realização de 
eleições; as modernas técnicas de participação popular nos 
universos político e administrativo, constituem alguns 
meios através dos quais transita a luta pela efetividade da 
Constituição.
(126) - Além do mais, o Brasil, tendo aderido ao "Pacto de 
São José da Costa Rica" (Convenção Americana de Proteção 
dos Direitos do Homem), fica obrigado a observar, quanto à 
prestação jurisdicional, o disposto no art. 82, § 12,
segundo o qual: "toda pessoa tem direito a que sua causa
seja atendida com as garantias desejadas, em um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei, que 
decidirá do fundamento de toda acusação dirigida contra ela 
em matéria penal, ou determinará seus direitos e obrigações 
em matéria civil, assim como nos domínios do trabalho, da 
fiscalidade e em todo outro domínio".
(127) - Alerta Jorge Miranda (Manual..., op. cit.,pp. 396- 
397) que "a inconstitucionalidade por omissão de actos 
legislativos ou de normas legislativas (consoante o prisma 
que se prefira) é fenômeno ligado à estrutura de 
determinadas normas constitucionais, que pode surgir à face 
de qualquer Lei Fundamental. Mas a sua importância varia de 
harmonia com as concepções políticas e jurídicas 
dominantes: nas Constituições liberais não se reveste de
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grande interesse, embora não deixe de se manifestar; já nas 
Constituições programáticas novecentistas tende a avultar".
(128) - Loewenstein, Karl, op. cit., p. 226.
(129) - La Constitution comme Loi Fondamentale danŝ  les
États de l'Europe Occidentale et dans les États 
Socialistes. Turim: Institut Universitaire d 1Études
européennes, 1966, pp. 40-41.
(130) - Ferraz, Anna Candida da Cunha.
Inconstitucionalidade por omissão: uma proposta para a
Constituinte. Revista de Informação Legislativa, 89:49-62.
(131) - Loewenstein, Karl. op. cit., p. 226.
(132) - Munhoz Neto, Alcides. Os crimes omissivos no
Brasil. Comunicação ao XIII Congresso Internacional de 
Direito Penal. Cairo, 1984. Curitiba: Universidade Federal 
do Paraná, 1983, p. 15.
(133) - Idem.
(134) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição
dirigente e .../ op. cit., p.331.
(135) - Idem. No mesmo sentido: Regina Maria Macedo Nery
Ferrari, Efeitos da ..., op. cit., p. 151.
(136) - Miranda, Jorge. Manual..., op. cit., p. 403.
(137) - Idem. No mesmo sentido: Anna Candida da Cunha
Ferraz. Processos informais de mudança da Constituição. São 
Paulo: Max Limonad, 1986, p. 218.
(138) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição
dirigente e ..., op. cit., p. 332.
(139) - Nem mesmo a Portugal parece se aplicar. Canotilho, 
Constituição dirigente ..., op. cit., p. 351.
(140) - Ferraz, Anna Candida da Cunha.
Inconstitucionalidade por omissão ..., op.cit., p. 52.
(141) - Sobre isso o indispensável trabalho de Paulo 
Modesto, op. cit., p. 121.
(142) - Jorge Miranda (Manual... op. cit., p. 237) dá um
tratamento diferente às lacunas constitucionais. Segundo 
ele "as lacunas constitucionais não se confundem com as
omissões legislativas (também estas suscetíveis de análises
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diversas), que correspondem a normas constitucionais não 
exeqüíveis por si mesmas e cujo não preenchimento após o 
decurso de certo tempo determina inconstitucionalidade por 
omissão".
(143) - Uma interessante reflexão a respeito das lacunas
constitucionais pode ser encontrada em: Celso Fernandes
Campilongo. As lacunas no direito constitucional. Revista 
de Informação Legislativa, 90:89-98.
(144) - Modesto, Paulo. op. cit., p. 121.
(145) - Miranda, Jorge. Manual..., op. cit., p. 406.
(146) - Modesto, Paulo. op. cit., p. 121. O conceito, com a
descrição de seus elementos, é importante já que a 
Constituição Federal não define o instituto.
(147) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição 
dirigente e ..., op. cit., p. 335.
(148) - Idem, p. 333.
(149) - idem, p. 334.
(150) - Sobre a questão: Otto Kimminich. Jurisdição
constitucional e princípio da divisão de poderes. RDP
92:17-33.
(151) - Miranda, Jorge. Manual ..., op. cit., p. 408.
(152) - A. Castanheira Neves (Questão-de-facto. Questão-de-
direito. Coimbra, 1967, p. 251) demonstra bem, segundo 
Canotilho, "que a exigência” da 'justicialidade1 como 
'condição do jurídico1 está ainda onerada pelos esquemas 
positivistas (lógico-subsuntivos)".
(153) - Inconstitucionalidade por omissão..., op. cit., p. 
57. Foi o caso, igualmente, de Luis Roberto Barroso. A 
efetividade das normas constitucionais - Por que não uma 
Constituição para valer ? Tese apresentada ao VIII 
Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, Porto 
Alegre, 1987.
(154) - Ferraz, Anna Candida da Cunha. 
Inconstitucionalidade ..., op. cit., p. 56-57.
(155) - Idem, p. 61.
(156) - Zippellius, Reinhold. Teoria Geral do Estado, op. 
cit., p. 146.
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(157) - Mortati, Costantino. Appunti per uno studio sui
remedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi dei 
Legilatore. II Foro Italiano, vol. XCIII, parte V., pp. 952 
e ss.
(Í58) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição
dirigente e .... op. cit., p. 347. Quanto ao Brasil, 
conferir o que ensina a professora Regina Maria Macedo Nery 
Ferrari. Efeitos da ..., op. cit., p. 161.
(159) - Quanto à Itália ver: Felice Delfino. La
dichiarazione di illégitimité costituzionale delle leggi. 
Natura ed effetti. Napolis: Casa Editrice Dott. Eugênio
Jovene, 1979, pp. 90 e ss. Quanto à Alemanha: Jean-Claude
Béguin. Le controle de la constitutionnalité des lois en 
République Fédérale d'Allemagne. Paris: Economica, 1982,
pp. 284 e ss.
(160) - Jean-Claude Béguin, op. cit., p. 275.
(161) - Barroso (O direito constitucional e ..., op. cit., 
p. 160) cita dois precedentes na matéria. "Uma lei de 27 de 
dezembro de 1956 instituiu medidas de prevenção contra 
pessoas perigosas para a segurança e moralidade públicas. 
Por decisão datada de 20 de maio de 1970 (Sentenza ns 76), 
a Corte Constitucional declarou a ilegitimidade, em face da 
Constituição, de dispositivo daquele diploma, na parte em 
que não previa a assistência obrigatória de advogado ao 
acusado. Pela sentença n2 122, de 22 de junho de 1972, a 
Corte declarou, igualmente, a ilegitimidade constitucional 
da primeira parte do art. 149 do Código de Processo Penal, 
por não prever, quando da correção de defeito material de 
uma decisão, a nomeação de advogado de ofício para o 
interessado, se este não houver indicado algum de sua 
confiança, bem como a intimação de tal advogado para 
comparecer e participar da discussão".
(162) - A Constituição da República Federativa Socialista
da Iugoslávia, em seu art. 377, dispunha: "Si el tribunal
de Garantias Constitucionales de Yugoslávia hiciere constar 
que un órgano competente no hubiere dictado la prescripción 
para la ejecución de las disposiciones de la Constitución 
de la RSFY, de las leyes y de otras prescripciones y actos 
générales federales, habiendo sido obligado a dictarla, 
informará de ello a la Asanblea de la RSFY".
(163) - Além dos textos portugueses já referidos, cite-se
mais um: Ana Prata. Tutela constitucional da autonomia
privada. Coimbra: Almedina, 1982, pp. 62 e ss.
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(164) - Disciplina o art. 283 da Constituição Portuguesa:
"1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor 
de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das 
regiões autónomas, dos presidentes das assembleias 
legislativas regionais, o Tribunal Constitucional aprecia e 
verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das 
medidas legislativas necessárias para tornar exigíveis as 
normas constitucionais.
2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência 
de inconstitucionalidade por omissão, dará disso 
conhecimento ao órgão legislativo competente".
(165) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 38.
(166) - Brasil. Procuradoria-Geral da República. Sub-
Procurador-Geral da República no exercício da função 
prevista no art. 103, § 3 2 , da Constituição. Parecer
apresentado na ADin n2 737-DF, p. 2.
(167) - Idem, p. 3.
(168) - Para o Consultor Alexandre Camanho de Assis,
entretanto (Informações no CR/AA-30-9Q, prestadas na ADin 
297-0/600-DF). "A Lei Fundamental não fala, expressamente, 
no uso da ação direta (como concebida no art. 102, I, "a", 
como modelo procedimental imponível ao controle da omissão) 
como, tampouco, credencia os legitimados pelos incisos do 
art. 103 a perseguí-la". É evidente que essa tese não se 
compatibiliza com a defendida no presente estudo.
(169) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 39. ADin n2 
23, Rei. Min. Sydney Sanches, RTJ 131:463.
(170) - Idem, p. 39. ADin n2 19, Rei. Min. Aldir
Passarinho, DJU 14.04.89.
(171) - Barroso, Luis Roberto. O Direito Constitucional
..., op. cit., p. 157. Demonstra o autor que nos casos de
(i) omissão dos poderes constituídos na prática de atos 
impostos pela Lei Maior e (ii) de omissão caracterizada 
pela não expedição de regulamentos de execução de leis, "a 
doutrina já tem cuidado, em alguma medida, e há inúmeros 
precedentes jurisprudenciais em que tais disfunções foram 
construtivamente remediadas". Acrescenta, mais adiante, o 
jurista que "a jurisprudência é pacífica no admitir mandado 
de segurança contra conduta omissiva (v. verbete n2 429 da 
Súmula do STF, bem como RTJ 50:154 e 53:637 e RDA 70:191). 
Já decidiu o STF, também, què a ausência de regulamentação 
de uma norma legal, por 'omissão indefinida do Poder
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Executivo, não pode produzir a conseqüência de frustrar a 
vontade da lei' (RTJ 71:614)".
(172) - Canotilho, José Joaquim Gomes. A Constituição .... 
op. cit., p. 329.
(173) - Sobre as potencialidades da democracia
participativa, conferir o nosso: Temas de direito
constitucional. op. cit., especialmente o capítulo 
intitulado O cidadão, a Administração Pública e a 
Constituição, pp. 15-35. Também: Francis Delpérée (sous la 
direction de). Citoyen et Administration, Louvain-la Neuve, 
Bruxelles: Cabay, Bruylant, 1985 e Francis Delpérée (sous
la direction de) Référendums, Bruxelles: Centre de
recherche et d'information socio-politiques-CRISP, 1985.
(174) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 39. ADin ns 
361, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ 133:569.
(175) - Idem.
(176) - Ferrari, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da ...
. op. cit., p. 159. Para a autora: "Quando não existe
determinação de prazo na própria Constituição e no caso de 
omissão ou inércia dos poderes constituídos, para que sejam 
declarados inconstitucionais, o órgão encarregado da 
fiscalização terá de reconhecer que a medida poderia, ou 
melhor, deveria ter sido adotada; portanto a determinação 
do prazo razoável deverá ser verificada em cada caso".
(177) - Temer, Michel. Elementos de direito constitucional.
10â Ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 51. Para o jurista, 
"tudo indica que o constituinte pátrio confia no 
estabelecimento de mecanismos regimentais, internos no 
Poder Legislativo, capazes de viabilizar o disposto na 
determinação judicial". Não é por outra razão que "o 
projeto de Regimento Interno da Câmara dos Deputados fixa 
prazos e fórmulas viabilizadoras do controle da 
inconstitucionalidade por omissão declarada por decisão 
judicial".
(178) - Idem.
(179) - Modesto, Paulo. op. cit., p. 122.
(180) - Maria Isabel Gallotti informa (op. cit., p. 38) que 
foram, até o início de 1993, ajuizadas apenas vinte e duas 
medidas dessa natureza.
(181) - José Afonso da Silva (Curso de direito 
constitucional positivo. 9a Ed. São Paulo: Malheiros, 1993,
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p. 49) , ao contrário, defende que a sentença declaratória 
da omissão inconstitucional disponha normativãmente sobre a 
matéria até que a omissão legislativa seja suprida. Aliás, 
o segundo substitutivo da Comissão de Sistematização 
eliminou competência dessa natureza, antes prevista no 
projeto de Constituição, para o Supremo Tribunal Federal 
(art. 149, § 22).
A' proposta de Fabio Konder Comparato não destoa, porém, da 
defendida no presente estudo. Com efeito, o autor, no 
Anteprojeto de Constituição que elaborou (Muda Brasil! Uma 
Constituição para o desenvolvimento Democrático. 43 Ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1987), incluiu dispositivo (art. 251)
com a seguinte redação: "Se as leis complementares,
necessárias à aplicação dos dispositivos desta 
Constituição, não forem editadas dentro de três anos de sua 
promulgação, o Ministério Público ou qualquer interessado 
poderá pedir ao Poder Judiciário a aplicação direta desses 
dispositivos constitucionais aos casos concretos".
(182) - A tese que estamos a sustentar não desmente o nosso 
discurso (Temas de direito constitucional, op.cit., 
especialmente os capítulos intitulados: Poder Judiciário:
autonomia e justiça e Sobre o uso alternativo do direito) 
em favor do "ativismo judicial" e da "construção 
jurisprudencial". Apenas estamos a demonstrar que também o 
"ativismo judicial" encontra limites (o problema da 
"racionalidade" das decisões judiciais e do seu lugar no 
quadro constitucional das funções estatais), que devem ser 
observados sob pena da decisão judicial configurar não mais 
do que mais ura discurso do poder (despido de legitimidade). 
Sobre o papel do Judiciário, conferir, entre outros: 
Evandro Gueiros Leite. Ativismo judicial, in: Sálvio de
Figueiredo Teixeira (org). O Judiciário e a Constituição. 
São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 145-167.
(183) - A decisão proferida em ação de
inconstitucionalidade por omissão alcançaria assim, embora 
com a vantagem da eficácia erga omnes, os mesmos efeitos do 
mandado de injunção.
(184) - A paralisação dos processos judiciais e 
administrativos envolvendo discussão a respeito de direito 
material suscetível de alteração pela regulamentação de 
dispositivo constitucional. Exemplo disto, caso inexistisse 
lei dispondo a respeito, seriam os processos de execução 
com penhora de "pequena propriedade rural". Ora, nos 
termos do art. 5 2, XXVI da Constituição, "a pequena 
propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de penhora".
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(185) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição ....
op. cit., p. 349.
(186) - Miranda, Jorge. Manual de .... op. cit., p. 407.
(187) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 39.
(188) - Bandeira de Mello. Celso Antônio. O conteúdo
jurídico do princípio da igualdade. lâ ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1978.
(189) - Gallotti, Maria Isabel. op. cit., p. 40. 0
Judiciário, lembra a autora, entende que não dispõe de
"função legislativa que o autorize a fazer opções políticas 
como aumentar vencimentos (Súmula 339 do STF) ou conceder 
vantagens fiscais, a exemplo do que se decidiu no RE
102.553, a propósito de redução de alíquota de ICM".
(190) - Silva, José Afonso da. Curso de .... op. cit., p. 
208.
(191) - Idem, p. 207.
(192) - Ib.id., p. 208.
(193) - Embora o raciocínio, neste caso, tenha sido 
construído a partir da Súmula 339, do Supremo Tribunal 
Federal, o jurista alcançou, como se vê, resultados opostos 
aos aceitos pelo Excelso Pretório.
(194) - Brasil. Procuradoria-Geral da República. Sub-
Procurador-Geral da República no exercício da função 
prevista no art. 103, § 32, da Constituição Federal.
Parecer citado, p. 06. Nos termos do denso e consistente 
Parecer as pretensões a prestações de índole positiva 
estão:
"voltadas mais para a conformação do futuro do que para a 

preservação do status quo. Tal como observado por Krebs, 
pretensões à conformação do futuro (Zukunftgestaltung) 
impõem decisões que estão submetidas a elevados riscos: o 
direito ao trabalho (CF, art. 62) exige uma política 
estatal adequada de criação de empregos. Da mesma forma, o 
direito à educação (CF, art. 205 c/c art. 62), o direito à 
assistência social (CF, art. 203 c/c art. 62) e à 
previdência social (CF, art. 201 c/c art. 62) dependem da 
satisfação de uma série de pressupostos de índole 
econômica, política e jurídica.
A submissão dessas posições a regras jurídicas opera um 
fenômeno de transmutação, convertendo situações
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tradicionalmente consideradas de natureza política em 
situações jurídicas. Tem-se, pois, a juridicização do 
processo decisório, acentuando-se a tensão entre direito e 
política (...).
Observe-se que, embora tais decisões estejam vinculadas 
juridicamente, é certo que a sua efetivação está submetida, 
dentre outras condicionantes, à reserva do financeiramente 
possível (...). Nesse sentido, reconheceu a Corte 
Constitucional alemã, na famosa decisão sobre numerus 
clausus de vagas nas Universidades ("numerus clausus" 
Entscheidung), que pretensões destinadas a criar os 
pressupostos fáticos necessários para o exercicio de 
determinado direito estão submetidas à reserva do possível 
(Vorbehalt des Möglichen)".

(195)- O Supremo Tribunal Federal não conheceu, por 
ilegitimidade ativa ad causam, uma primeira ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão (ns 526-0-DF), proposta 
pela Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de 
Trabalhadores da Justiça do Trabalho, contra o mesmo ato 
legislativo (MP 296/91).
(196) - Gallotti, Maria Isabel, op. cit., p. 40. ADin 525, 
Rei. Ministro Sepúlveda Pertence.
(197) - Idem. ADin 529, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJU
5.03.93. O Ministro determinou fossem juntadas as duas 
ações diretas de inconstitucionalidade (a positiva: ADin
525 e decorrente de omissão: ADin 529). A problemática
ainda não mereceu solução.
(198) - Brasil. Procuradoria-Geral da República. Parecer 
citado, p. 13.
(199) - Mendes, Gilmar Ferreira. A doutrina constitucional 
e o controle de constitucionalidade como garantia da 
cidadania. Declaração de inconstitucionalidade sem a 
pronúncia de nulidade no direito brasileiro. RDA, 191:40- 
66. Esta técnica deve ser utilizada, também, quando o 
Tribunal não se vê autorizado a proferir a declaração de 
"inconstitucionalidade de eventual cláusula de exclusão, em 
virtude das repercussões orçamentárias que resultariam, 
inevitavelmente, da concessão do benefício".
(200) - Brasil. Procuradoria-Geral da República. Parecer 
citado.
(201) - Idem, p. 19.
(202) - Miranda, Jorge. Manual .... op. cit., p. 408.
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(203) - Santos, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito
processual civil, is V., 123 Ed. São Paulo: Saraiva, 1985, 
p. 193.
(204) - Maciel, Adhemar Ferreira. Mandado de injunção e
inconstitucionalidade por omissão. Revista de Informação 
Legislativa, 101:115-146. Sobre a expressão mandado de 
injunção, Celso Agrícola Barbi (Mandado de injunção, RT 
637:09) preleciona o seguinte: "Essa expressão não é de
uso corrente no Direito brasileiro, que não se utiliza nem 
mesmo da palavra injunção (não são elas registradas nos 
Dicionário de Processo Civil, de Eliézer Rosa, Rio, 1957; 
no Dicionário de Prática Processual Civil, de César 
Montenegro, 23 Ed., São Paulo, s/d; no Vocabulário do 
Código de Processo Civil, de Alcides Conejeiro Peres, Rio, 
1978).
Tudo leva a crer que o Constituinte se inspirou no Direito 
anglo-americano, onde a palavra injunction corresponde a um 
instituto jurídico processual com algumas características 
adequadas ao objetivo da Constituição.
Segundo o ensino de Oscar Rabasa, naquele Direito o 
instituto da injunction desempenha um grande papel, quer 
nos litígios entre particulares, para os quais foi criado, 
quer em matéria constitucional, à qual se estendeu com o 
passar dos anos. Reveste-se de duas formas: a prohibitory
injunction, para vedar a prática de atos violadores do 
direito, e a mandatory injunction, para ordenar a prática 
de ato cuja omissão viola direito. O descumprimento da 
ordem de injunction pela negativa de obedecê-la, pela 
autoridade pública ou pelo particular constitui contempt of 
Court, isto é, desacato à Corte, sancionado com prisão 
decretada em forma sumaríssima pelo Tribunal (...)".
(205) - Francisco, Ivo Dantas Cavalcanti. Mandado de
injunção. Rio de Janeiro: Aide, 1989; Crettella Júnior,
José. Os "writs" na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1989; Greco Filho, Vicente. Tutela 
constitucional das liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989;
Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, 
ação civil pública, mandado de injunção, "habeas data". 123 
Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989; Santos, Marcelo 
de Oliveira Fausto Figueiredo. O mandado de injunção e a 
inconstitucionalidade por omissão. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1991; Oliveira, Francisco Antonio de. Mandado de 
injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993; Silva,
Volney Zamenhof de Oliveira. Lineamentos do mandado de 
injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993; Torres, 
Ricardo Lobo. O Mandado de injunção e a legalidade
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financeira. RDA, 187:94-110; Tácito, Caio. Como fazer 
valer a Constituição ?. RDA, 179-180:11-18; Saraiva, Paulo 
Lopo. O mandado de injunção, os direitos sociais e a 
justiça constitucional. Revista de Informação Legislativa, 
108:77-92; Passos, José Joaquim Calmon de. Mandado de 
segurança coletivo, mandado de injunção, "habeas data". 
Constituição e Processo. Rio de Janeiro: Forense, 1989;
Strenger, Irineu. Mandado de injunção. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1988; e Ackel Filho, Diomar. "Writs" 
constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1988.
(206) - Barroso, Luis Roberto. Mandado de injunção. Perfil 
doutrinário e evolução jurisprudencial. RDA, 191:5.
(207) - Modesto, Paulo. op. cit., p. 123.
(208) - Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Notas sobre o 
mandado de injunção. Repertório IOB de Jurisprudência, 2 a 
quinzena de outubro de 1988, p. 297) sustentou não ser 
auto-aplicável o instituto. Em outro sentido foi a posição 
de Celso Agrícola Barbi (op. cit., p. 10). Defendeu o autor 
que, na pior das hipóteses, o mandado de injunção, sendo 
ação judicial, deveria "ter curso pelo procedimento 
ordinário, previsto no Código de Processo Civil, que é o 
procedimento adequado a qualquer ação que não tenha 
procedimento especial previsto no mesmo Código ou em lei 
especial".
(209) - MI 107-3-DF, j. 23.11.89, Rei. Min. Moreira Alves,
DJU 28.11.89 e DJU 21.09.90.
(210) - Idem.
(211) - Não é esta a tese de Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho (op. cit., p. 298), para quem o mandado de injunção 
alcança apenas os direitos individuais do art. 52 e os 
direitos políticos dos arts. 12 a 16. A respeito, conferir 
a crítica de Luis Roberto Barroso (O direito ..., op. cit., 
p. 177).
(212) - Dobrowolski, Sílvio. Novas funções e estrutura do 
Poder Judiciário na Constituição de 1988: uma introdução.
Revista de Informação Legislativa, 108:72.
(213) - Ackel Filho, Diomar. Os "Writs" constitucionais.
São Paulo: Saraiva, 1988, p. 104.
(214) - É o caso de J.J. Calmon de Passos (op. cit., p. 
109) e Celso Ribeiro Bastos (Curso de .... lia Ed., op. 
cit., p. 222).
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(215) - Barroso, Luis Roberto. Mandado de injunção .... op. 
cit., p. 3.
(216) - Idem. Quando não prescindem de regulamentação, o
mandado de injunção é insuficiente para viabilizar o seu 
exercício (v.g., plebiscito e referendo).
(217) - Barbi, Celso Agrícola, op. cit., p. 8. No mesmo
sentido, entre outros, Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 
133 e José Afonso da Silva. Curso de ... , op. cit., p.
394.
(218) - Em relação à omissão de atividade regulamentar pelo 
Executivo, o mandado de injunção não assumirá o 
significado que alcança com a omissão de medida legislativa 
(Adhemar Ferreira Maciel. Mandado de injunção e .... op. 
cit., p. 123). É que, .lembra o professor Galeno Lacerda 
(Jornal Zero Hora, Porto Alegre, 25.10.88), "o Supremo 
Tribunal Federal, de longa data, em jurisprudência
reiterada, já assentou que a ausência da norma regulamentar 
não pode importar na ineficácia do comando legal". Com 
efeito, para o STF (RTJ 75:912), "... a inexistência da
norma regulamentar, por deliberada omissão do órgão 
competente para baixá-la, não pode importar na ineficacia 
do comando da lei". Esse dado, porém, não é capaz de 
inibir totalmente o interesse do jurisdicionado na
regulamentação de seu direito.
(219) - No Distrito Federal a respectiva Lei Orgânica não
pode, ao que parece, instituir o mandado de injunção. É que 
o Distrito Federal não possui Constituição (e, sim, uma Lei 
Orgânica) nem Justiça própria. A justiça do Distrito 
Federal integra o Poder Judiciário da União. Ora, é
elementar que lei local do Distrito Federal não pode dar 
competência a órgão jurisdicional federal.
(220)- Oliveira, Francisco Antonio de. op. cit., p. 97 e 
Santos, Marcelo de Oliveira fausto Figueiredo, op. cit., p. 
78.
(221) - Flaks, Milton. Instrumentos processuais de defesa
coletiva, op. cit., p. 16. O autor faz menção ao MI ns 390- 
4 (DJU de 09.06.92).
(222) - MI 19-DF, DJU 11.06.90.
(223) - Bermudes, Sérgio. O mandado de injunção. RT
642:20-24. Nesse sentido também: Luis Roberto Barroso. O
direito constitucional e..., op. cit., p. 189 . Esta parece 
ser, igualmente, a posição de Barbosa Moreira (Tribunal de
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Justiça do Rio de Janeiro: MI 06:90, Rei. Barbosa Moreira, 
j. 22.02.91).
(224) - Por exemplo: Tribunal Regional Federal da 5a Região 
(TRF - 5a Região - Ap. Cível 8.469-PB - ia T - Rei. Juiz 
Orlando Rebouças - j. 25.4.91).
(225) - MI 323-8-DF (STF).
(226) - Tramitam na Câmara dos Deputados projetos de lei
dispondo sobre a regulamentação do mandado de injunção. 
Refira-se, nesta oportunidade, aquele apresentado pelo Dep. 
Maurílio Ferreira Lima.
(227) - O STF não vem admitindo o particular no pólo 
passivo, mesmo na qualidade de litisconsorte. Encontra-se 
assim redigida a Ementa do MI 323-8-DF "Em face da natureza 
mandamental do mandado de injunção (...), ele se dirige às 
autoridades ou órgãos públicos que se pretendem omissos 
quanto à regulamentação que viabilize o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais (...), não se 
configurando, assim, hipótese de cabimento de 
litisconsórcio passivo entre essas autoridades e órgãos 
públicos que deverão, se for o caso, elaborar a 
regulamentação necessária, e particulares que, em favor do 
impetrante do mandado de injunção, vierem a ser obrigados 
ao cumprimento da norma regulamentadora, quando vier esta, 
em decorrência de sua elaboração, a entrar em vigor". No 
mesmo sentido o STF se pronunciou em outra ocasião: MI 323- 
8-DF (AgRg) - TP - Rei. Min. Moreira .Alves, j. 31.10.91. 
Os Ministros limar Galvão e Marco Aurélio (MI 352 e 335) 
admitem a citação de particulares na qualidade de 
litisconsortes passivos.
(228) - Greco Filho, Vicente, op. cit., p. 184.
(229) - Bastos, Celso Ribeiro. Curso de ..., llâ Ed., op. 
cit., p. 220.
(230) - Silva, José Afonso da. Curso de .... op. cit., p. 
394; Barroso, Luis Roberto. O direito constitucional .... 
op. cit., p. 179; Barbi, Celso Agrícola, op. cit., p. 09; e 
Velloso, Carlos Mario da Silva. As novas garantias 
constitucionais. RT 644:14.
(231) - MI 42-5-DF, Rei. Min. Moreira Alves, DJU 7.02.90
No mesmo sentido: MI 107-3-DF, já citado.
(232) - Barroso, Luis Roberto. O direito constitucional..., 
op. cit., p. 183.
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(233) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição 
dirigente e ... , op. cit., p. 344.
(234) - Idem, p. 355. 0 autor está a se referir à
Constituição de 1976 antes das revisões de 1982 e de 1989. 
0 direito português, ainda hoje, não adotou a reivindicada 
"ação de defesa".
(235) - Marinoni, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo 
civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 111. No mesmo 
sentido: Cândido Rangel Dinamarco. Escopos politicos do 
processo, pp. 114-127. in: Ada Pellegrini Grinover, Cândido 
Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe (Coord.). Participação e 
processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
(236) - Marinoni, Luiz Guilherme, op. cit., p. 122.
(237) - A posição adotada no presente estudo, de certo 
modo, identifica-se com aquela sustentada por: Hely Lopes 
Meirelles. op. cit., p. 137 e José da Silva Pacheco. O 
mandado de segurança e outras ações constitucionais 
típicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 251.
(238) - Nesta hipótese, o particular deve ser chamado para 
integrar o feito na qualidade de litisconsorte.
(239) - Flaks, Milton, op. cit., p. 16. MI 283-5, DJU 14-
11-91. Noticia o autor que "em outro mandado de injunção, 
impetrado sob o mesmo fundamento, o STF, considerando que 
se esgotara o prazo concedido no writ anterior, autorizou 
os impetrantes a ingressarem imediatamente em juízo por 
entender prescindível nova comunicação ao Congresso 
Nacional (MI 284-3, DJU de 26.06.92)".
(240) - MI 232, Rei. Min. Moreira Alves, RTJ 137:965.
(241) - Temer, Michel. Limites do mandado de injunção. 
RPGESP 34:113.
(242) - Garbi, Carlos Alberto. O silêncio inconstitucional. 
RDP 97:164. Esses casos autorizam o magistrado, sem 
maiores dificuldades, a dar operacionalidade ao direito 
constitucional reclamado.
(243) - Tem, neste ponto, inteira procedência a relação 
feita por José Afonso da Silva entre o mandado de injunção 
e a equity . Segundo o autor, a injunction "é um remédio 
outorgado, mediante um juízo dicricionário, quando falta 
norma legal (statutes) regulando a espécie, e quando a 
common law não oferece proteção suficiente. A Eqüidade, no 
sentido inglês do termo (sistema de estimativa social para
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a formulação da regra jurídica para o caso concreto) , 
assenta-se na valoração judicial dos elementos do caso e 
dos princípios de justiça material, segundo a pauta de 
valores sociais (...) . Na injunction inglesa, como no
mandado de injunção do art. 5 2, LXXI, o juízo não é 
inteiramente desligado de pautas jurídicas. Não tem o juiz 
inglês da equity o arbítrio de criar norma de agir ex 
nihil, pois se orienta por pauta de valores jurídicos 
existentes na sociedade (princípios gerais de direito, 
costumes, conventions, etc.). O juiz brasileiro também não 
terá o arbítrio de criar regras próprias, pois terá em 
primeiro lugar que se ater à pauta que lhe dá o ordenamento 
constitucional, os princípios gerais de direito, os valores 
jurídicos que permeiam o sentir social (...). Mas a fonte 
mais próxima deste é o writ of injunction do Direito norte- 
americano, onde cada vez mais tem aplicação na proteção dos 
direitos da pessoa humana ...". No mesmo sentido: José
Joaquim Gomes Canotilho (Tomemos a sério o silêncio dos 
Poderes Públicos - O direito à emanação de normas jurídicas 
e a proteção judicial contra as omissões normativas, in: 
Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.) As garantias do 
cidaão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 364). A
criatividade do juiz, entretanto, não pode configurar 
atividade normativa substitutiva. Os difíceis limites da 
arte de julgar neste território devem ser, permanentemente, 
pesquisados.
(244) - Canotilho, José Joaquim Gomes. Tomemos ..., op. 
cit., p. 366.
(245) - Passos, José Joaquim Calmon de. op. cit., p. 112.
(246) - TJBA - MI 01/90 - Pleno - Rei. Des. Paulo Furtado - 
j. 08.03.91. A Ementa do julgado assim coloca a 
problemática: "A ausência de norma regulamentadora é um dos 
pressupostos de admissibilidade do mandado de injunção. Se 
existe lei, embora esta, na visão do impetrante, não atenda 
ao preceito constitucional da isonomia, a pretensão por 
essa via manejada, em última análise consiste em fazer 
corrigir a ilegalidade ou a inconstitucionalidade existente 
- objetivo que não pode ser alcançado através da injunção. 
Assim, a majoração de vencimento de servidores públicos, 
que são já fixados em lei, não pode ser perseguida com o 
mandado de injunção, que se converteria, se prosperasse, em 
sucedâneo da ação judicial pertinente a esse propósito". 
Mas, afinal, qual é a "ação judicial pertinente a esse 
propósito" ? No caso, existente violação ao princípio da 
isonomia, a injunção podia ser concedida, embora 
exclusivamente, para declarar a existência da omissão 
parcial (material) e dar ciência ao órgão responsável para 
o seu suprimento (para o"ajustamento" da lei). O
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entendimento do Supremo Tribunal Federal é o mesmo: MI 60-
3-DF, DJU 09.03.90 e MI 81-6-DF, DJU 30.03.90.
(247) - O Supremo Tribunal Federal decidiu assim nos
seguintes casos: MI 193-6-RJ, DJU 28.05.90. MI 96-4-DF,
DJU 1-03-90 e MI 215-1-RJ, DJU 16.03.90. O Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, vem decidindo que o 
mandado de injunção não perde objeto pelo fato de já se ter 
iniciado o processo legislativo: - MI 43-MG, Corte Especial 
do STJ, DJU 19.11.90; MI 44-MG, Corte Especial do STJ, DJU 
9.10.90.
(248) - Oliveira, Franciso Antonio de. op. cit., p. 147.
(249) - Não se pode esquecer, ainda, a eventual

- possibilidade de interposição de recurso especial, dirigido
ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 
104, III, "b", da Lei Fundamental da República.
(250) - Rosas, Roberto. Lei municipal. Controle de
constitucionalidade. RTDP 01:310. Conferir, a esse
respeito, a Súmula 280 do STF.
(251) - No Paraná, conferir o disposto no art. 54, XXVI c/c 
art. 113, da Constituição Estadual.
(252) - No caso da ação direta interventiva proposta para
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial 
(art. 35, IV, segunda parte, da CF) , a situação não é 
diferente.
(253) - Ou para prover a execução de lei, de ordem ou de 
decisão judicial.
(254) - Na vigência da Constituição anterior, informa José 
Afonso da Silva (Ação direta de declaração de
inconstitucionalidade de lei municipal. RPGESP 11:446), "o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em jurisprudência 
pacífica, construiu doutrina...sem norma expressa na 
Constituição Estadual, para a ação direta genérica, 
fundando-se na determinação do art. 200 da Constituição
Federal, a possibilidade de fazê-lo, por incorporação no
direito constitucional legislado do disposto nos artigos 
15, § 3 2 , letra "d", 166 e 119, inciso I, letra '1'".
(255) - Explica José Celso de Mello Filho (Constituição
Federal anotada, op. cit. , p. 345) que "o STF rejeitou a 
tese de que seria lícito ao Estado-membro, na defesa e 
preservação de sua própria ordem jurídica, e com fundamento 
no princípio da autonomia federativa, criar ação direta 
genérica. O STF, ao repelir essa nova modalidade de ação,
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enfatizou que o controle jurisdicional em abstrato é 
excepcional e só se permite nos casos expressamente 
indicados na Constituição Federal. Nesse sentido: RTJ,
97:1170, 93:455; RDA, 145:142, 145:152, 145:156. Contra:
Celso Bastos, O controle judicial da constitucionalidade 
das leis e atos normativos municipais. RPGESP, 10:365; Anna 
Cândida da Cunha Ferraz. Ação direta de 
inconstitucionalidade: razões. RPGESP, 10:573; Dalmo de
Abreu Dallari, Lei municipal inconstitucional. RPGESP, 
11:65; José Afonso da Silva, Ação direta de declaração de 
inconstitucionalidade de lei municipal. RPGESP, 11:423; 
Galeno Lacerda. Parecer. RPGESP, 16:315; Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, Parecer. RPGESP, 16:375".

(256) - Na ADin 508-1-DF, proposta pelo Procurador-Geral da 
República contra os arts. 106, I, "h" e 118, § 1 2 , da
Constituição mineira, que regulamentavam a ação direta 
genérica de incontitucionalidade de lei municipal em face 
da Constituição Federal, foi concedida liminar pelo Relator 
Min. Octávio Gallotti. No mesmo sentido, em relação a 
outros Estados da Federação: ADin 409, Rei. Min. Celso de 
Mello, RTJ 134:1066; Reel. 337, Rel. Min. Paulo Brossard, 
RTJ 133:551; e ADin 136, Rei. Min. Octávio Gallotti, RTJ 
136:1062.
(257) - Mendes, Gilmar Ferreira. Controle de 
constitucionalidade .... op. cit., p. 319. Para o autor, "o 
silêncio do legislador constituinte há de ser entendido, 
nesse aspecto, como expressa vontade de restringir o 
controle de constitucionalidade abstrato ao modelo 
explicitamente definido no Texto Magno". No mesmo sentido: 
Regina Maria Macedo Nery Ferrari. A inconstitucionalidade 
da lei municipal. Curitiba: Juruá, 1991, p. 100.
(258) - Assim: Sílvio Roberto Mello Moraes. Apontamentos
sobre o controle jurisdicional de leis e atos normativos 
estaduais e municipais na Constituição do Rio de Janeiro. 
RT CDCCP 02:229-230 e Regina Maria Macedo Nery Ferrari, 
Efeitos .... op. cit. , p. 176.
(259) - Acre, art. 104, § 32; Alagoas, art. 134, § 22;
Amazonas, art. 75, § 3 2 ; Bahia, art. 134, § 4 2; Ceará, art. 
127, § 2 2; Espírito Santo, art. 112, § 3 2 ; Paraíba, art.
107; Pernambuco, art. 63, § 2 2; Piauí, art. 124, § 2 2 ; Rio 
Grande do Norte, art. 71, § 4 2; Rio Grande do Sul, art. 95, 
§ 12; Rio de Janeiro, art. 159, § 2 2; Rondônia, art. 88, § 
3 2 ; Santa Catarina, art. 85, § 3 2 ; são Paulo, art. 90.
(260) - Em face da Constituição Federal, parece evidente 
que não podem. Os mesmo argumentos levantados pelo Supremo
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Tribunal Federal para inadmitir a criação, pelas 
Coletividades Políticas estaduais, de ação direta de 
inconstitucionalidade de lei municipal em face da 
Constituição Federal, podem ser levantados para demonstrar 
a impossibilidade da instituição, pelos Estados-membros, de 
ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual ou municipal em face da Constituição Federal.
(261) - A Constituição do Estado do Paraná, no art. 112, 
parágrafo único, dispõe que: "0 Procurador-Geral de Justiça 
será sempre ouvido nas ações de inconstitucionalidade".
(262) - Assim: Sílvio Roberto Mello Morais, op. cit., p.
225. O Constituinte Federal não criou uma ação popular de 
inconstitucionalidade e, bem por isso, não pode ter 
autorizado o Constituinte Estadual a fazê-lo no plano 
local. A legitimação universal (ação popular de 
inconstitucionalidade) pode tornar a fiscalização abstrata 
inviável pela inflação dos processos de controle. 
Contribui, ademais, para a "trivialização" e "banalização" 
das questões constitucionais e, portanto, para a erosão da 
consciência constitucional e da mitologia da supremacia da 
Constituição. 0 caminho intèrmediário, entre a
titularidade exclusiva e a titularidade partilhada por um 
número razoável de órgãos, autoridades e entidades, parece 
ser o melhor.
(263) - Advertem Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres de
Britto (Interpretação e ..., op. cit., p. 19) que: "Por ser 
código primeiro do sistema de direito positivo, regulador 
das vivências políticas dos cidadãos, ela (a Constituição) 
se patenteia como um estatuto de cidadania ou uma carta de 
nacionalidade,primando, por isto mesmo, pela utilização de 
palavras e expressões comuns". Por isso, Geraldo Ataliba 
(Elementos de direito tributário. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1989, p. 238) ensina que "a interpretação da lei 
constitucional deve ser feita de maneira diversa da do 
direito ordinário, porque sabemos que no direito 
constitucional a exceção é o emprego de termos técnicos".
(264) - Moraes, Sílvio Roberto Mello. op. cit., p. 226.
(265) - 0 art. 113 da Constituição do Estado do Paraná
assim estabelece: "Declarada a inconstitucionalidade, a
decisão será comunicada à Assembléia Legislativa ou à 
Câmara Municipal para suspensão da execução ou ato 
impugnado".
(266) - O Procurador-Geral de Justiça pode aforar ação 
direta e, depois, apresentar Parecer pela sua 
improcedência. É natural que assim atue, na medida em que
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chefia instituição essencial à defesa da ordem jurídica 
(constitucional e infraconstitucional). 0 curador da
legitimidade da norma impugnada, porém, deve fazer 
necessariamente a sua defesa. Não pode se manifestar de 
outro modo. Como conciliar essa posição com a de autor ?
(267) - Reclamação n2 383-3-São Paulo. Rei.: Min. Moreira 
Alves.
(268) - Idem.
(269) - Horta, Raul Machado. Poder Constituinte do Estado- 
membro. RDP 88:05-17 e A autonomia do Estado-membro no 
direito constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Tese, 
1964.
(270) - Conferir o denso voto do Ministro Sepúlveda 
Pertence proferido no julgamento da Reclamação n2 383-3-São 
Paulo.
(271) - Horta, Raul Machado. Poder Constituinte do Estado-
membro. op. cit. . 08. Para o consagrado jurista (p. 10):
"As normas centrais da Constituição Federal, tenham elas 
natureza de princípios constitucionais, de princípios 
estabelecidos ou de normas de preordenação, afetam a 
liberdade criadora do Poder Constituinte Estadual e 
acentuam o caráter derivado desse poder. Como conseqüência 
da subordinação à Constituição Federal, que é a matriz do 
ordenamento jurídico parcial dos Estados-membros, a 
atividade do constituinte estadual se exaure, em grande 
parte, na elaboração de normas de reprodução, mediante as 
quais faz o transporte da Constituição Federal para a 
Constituinção do Estado das normas centrais, especialmente 
as situadas no campo das normas de preordenação (...). A 
tarefa do constituinte limita-se a inserir aquelas normas 
no ordenamento constitucional do Estado, por um processo de 
transplantação. A norma de reprodução não é, para os fins 
da autonomia do Estado-membro, simples norma de imitação, 
freqüentemente encontrada na elaboração constitucional. As 
normas de imitação exprimem a cópia de técnicas ou de 
institutos, por influência da sugestão exercida pelo modelo 
superior. As normas de reprodução decorrem do caráter 
compulsório da norma constitucional superior, enquanto a 
norma de imitação traduz a adesão voluntária do 
constituinte a uma determinada disposição constitucional".
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CONCLUSÕES

For words are things; and a small drop of ink 
Falling, like dew, upon a thought, produces 
That which makes thousands, perhaps millions

/think/.

(George Gordon Byron)

A exposição chega ao fim. No longo 
estudo deixou-se, a propósito, de falar a respeito da 
argüição de descumprimento de preceito fundamental. O 
instituto, previsto inicialmente no art. 102, parágrafo 
único, da Constituição Federal, reside agora, após a 
promulgação da Emenda Constitucional ns 03/93, no § 12, do 
mesmo dispositivo. Não tendo sido, ainda, regulamentado, 
tudo que se disser a seu (dele) respeito não passará de 
especulação. A doutrina, porém, vem ensaiando delimitar os 
seus contornos. A empreitada não é fácil, tendo em vista 
que o sistema brasileiro de fiscalização da 
constitucionalidade é, já, um dos mais completos (e 
complexos) do mundo. Alguma área residual para a figura, 
não obstante, há de ser encontrada.

Vicente Greco Filho inclui a argüição 
na mesma província da inconstitucionalidade por omissão e 
do mandado de injunção (1). José Afonso da Silva, por sua
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vez, relaciona a argüição com o recurso constitucional 
(Verfassungsbeschwerde) alemão (2). Este parece ser o 
melhor caminho. A Verfassungsbechwerde não pode, porém, sem 
mais, ser transplantada para o Brasil. A imensa maioria dos 
recursos constitucionais propostos, perante a Corte 
Constitucional alemã, impugnam decisões judiciais (3). Ora, 
no Brasil, o recurso extraordinário serve para a mesma 
finalidade. De modo que, entre nós, a lei deverá conferir à 
argüição uma funcionalidade muito menor que a alcançada 
pelo recurso constitucional alemão.

Cabe, em princípio, à lei (i) definir os 
preceitos fundamentais protegidos pelo meio processual;
(ii) caracterizá-lo como mecanismo supletivo (cabimento no 
caso de inexistência ou insuficiência de outro meio 
processual - recurso ou ação) e, finalmente, (iii) exigir a 
exaustão das vias ordinárias (sob pena de "inflação de 
ações" e de "banalização" do instituto). Por outro lado, 
dotando-se de efeitos vinculantes todas as decisões de 
mérito da Excelsa Corte envolvendo questão constitucional, 
seria o caso da lei exigir, ainda, como pressuposto, a 
inexistência de manifestação anterior do Supremo sobre a 
questão (4).

Quanto às problemáticas debatidas, não seria 
o caso, por enfadonho, de repetir todas as conclusões que 
foram lançadas no decorrer da exposição discursiva. 
Algumas delas, entretanto, porque sintetizam as idéias 
desenvolvidas, podem ser objetivamente reproduzidas.

1. Quanto à fiscalização difuso-incidental
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1.1. A competência do Senado Federal para suspender a lei 
ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal (art. 52, X, da CF) deve ser suprimida.

i

1.2. As decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal 
envolvendo matéria constitucional, embora em sede de 
fiscalização difuso-incidental, devem, automaticamente, ou, 
após ultrapassado determinado número de pronunciamentos 
idênticos, em virtude do desencadear necessário da 
fiscalização abstrata (modelo português) , produzir eficácia

• erga omnes e efeitos vinculantes.

1.3. A competência do Supremo Tribunal Federal deve ser 
restringida ao julgamento dos feitos que envolvam matéria 
constitucional. 0 julgamento das demais matérias deve ser 
incluído, em princípio, entre as competências do Superior 
Tribunal de Justiça (5) .

2. Quanto à ação direta interventiva

2.1. Deve ser conferida legitimidade ativa, no plano 
federal, ao Advogado-Geral da União e, no plano estadual, 
ao Procurador-Geral do Estado para a propositura da ação 
direta interventiva. Constituindo meio de solução de um 
conflito federativo, não há razão para que a titularidade 
da ação permaneça com o Procurador-Geral da República, no 
âmbito federal, e com os Procuradores-Gerais de Justiça, no 
âmbito estadual.

3. Quanto à fiscalização abstrata da constitucionalidade
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3.1. Pugna-se pela atribuição de efeitos vinculantes, em 
relação a todos os Poderes e órgãos públicos, e eficácia 
erga omnes a todas as decisões de mérito do Supremo 
Tribunal Federal solucionando questão constitucional. 
Cuida-se de conferir efeitos vinculantes, inclusive quanto 
à fundamentação (motivação) , também às decisões proferidas 
em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

3.2. É necessário dar tratamento uniforme às ações diretas 
de inconstitucionalidade e de constitucionalidade. Os 
legitimados ativos devem ser os mesmos numa e noutra ações. 
0 mesmo deve ocorrer com as normativas-objeto.

3.3. A atribuição conferida ao Advogado-Geral da União 
(art. 103, § 3 2) deve ser suprimida pelas razões
exaustivamente discutidas. A manter-se, deve se
restringir, entretanto, aos casos em que ocorre identidade 
entre o titular da ação e o legitimado passivo. Nesta 
hipótese, deve caber ao Procurador-Geral do Estado a defesa 
da lei ou ato normativo estadual impugnado.

3.4. A chamada inconstitucionalidade superveniente pode, 
também, ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 
Diante da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, nessa matéria, caberá ao Congresso Revisor 
definir, expressamente, na Lei Fundamental, a possibilidade 
da impugnação, em via principal, da lei ou ato normativo 
pré-constitucional (6).

3.5. Os binômios constitucional/inconstitucional e 
nulo/válido, cada vez menos dão conta da complexidade que 
as problemáticas constitucionais vão assumindo no mundo 
contemporâneo. Cabe ao Constituinte Revisor, portanto, 
aprovar disposição autorizando o Supremo Tribunal Federal a 
criar novas modalidades e técnicas de decisão ou, pelo
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menos, a fixar os efeitos da inconstitucionalidade com 
efeitos mais restritos que os ex tunc (7).

3.6. É urgente a instituição de mecanismo abstrato de 
fiscalização da legalidade dos atos normativos da 
Administração. Poderia ser deferida ao Superior Tribunal de 
Justiça a competência para processar e julgar as ações 
diretas de ilegalidade (8).

3.7. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão 
deve ser aperfeiçoada. Quanto às omissões

> inconstitucionais, é chegado o momento de somar as técnicas 
estritamente jurídicas com as de cunho jurídico-político. 
Sugere-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal em 
matéria de silêncio transgressor importe, também, na 
deflagração de mecanismos políticos voltados para o 
suprimento da omissão.

3.8. Cumpre, com urgência, regulamentar o mandado de 
injunção. Sustenta-se que o instituto guarda dupla 
funcionalidade: - (i) configura meio de participação do
cidadão na defesa da Constituição e, ao mesmo tempo, (ii) 
mecanismo viabilizador do exercício de direito 
constitucionalmente previsto em norma inexeqüível por si 
mesma.

3.9. Não apenas a ausência de norma, mas também a 
insuficiência da normativa infraconstitucional, pode 
configurar omissão inconstitucional. O conceito de omissão 
inconstitucional alcança igualmente as chamadas omissões 
parciais (material, relativa e absoluta parcial).

3.10. De qualquer modo a instituição, pela Constituição de 
1988, da ação de inconstitucionalidade por omissão e do 
mandado de injunção, abre a possibilidade da emergência de 
novas soluções na fiscalização abstrata da
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constitucionalidade. Compete os juristas sugerir novas 
modalidades decisórias e ao Supremo Tribunal Federal criá- 
las .

3.11. No âmbito estadual é pensável a criação de um recurso 
necessário (extraordinário necessário?), dirigido ao 
Supremo Tribunal Federal, contra as decisões dos Tribunais 
de Justiça proferidas em ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal em face de norma constitucional estadual de 
reprodução compulsória (9).

As conclusões que foram lançadas encontram- 
se, evidentemente, no plano racional. Constituem sugestões 
racionalmente construídas e insertas no universo histórico 
do possível. Convém, não obstante, advertir com Hesse que 
"nenhuma Constituição Política completamente fundada num 
plano racionalmente elaborado (...) pode lograr êxito; 
somente aquela Constituição que resulta da luta do acaso 
poderoso com a racionalidade que se lhe opõe consegue 
desenvolver-se" (10). Por isso, talvez seja mais cauteloso, 
antes de postular-se modificações, ainda que menores, nos 
dispositivos da Lei Fundamental que tratam da fiscalização 
da constitucionalidade, produzir a defesa da Constituição e 
de sua identidade. 0 trabalho pedagógico pode ser mais 
importante que as redefinições técnicas. Afinal, as 
soluções técnicas mais adequadas e melhor construídas são 
quase nada sem a manifestação de uma vontade de 
constituição. Apanhe-se, por isso, outra vez Hesse, para 
concluir afirmando que "a Constituição converter-se-á em 
força ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral 

particularmente, na consciência dos principais 
responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade
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de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de 
Constituição (Wille zur Verfassung)" (11).
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NOTAS

(1) - Greco Filho, Vicente. Tutela Constitucional das
liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 181. Diz o autor: 
"Nossa Constituição prevê as duas figuras, o mandado de 
injunção no art. 5 2 , LXXI, a inconstitucionalidade por 
omissão no art. 103, § 2 2, e uma terceira medida, a
argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
decorrente da Constituição, no parágrafo único do art. 102, 
as quais deverão ser compatibilizadas pelo legislador e 
pelo intérprete".
(2) - Silva, José Afonso da. Curso de ..., op. cit., p.
488. Para o jurista: "... aquele dispositivo poderá ser
fértil como fonte de alargamento da jurisdição 
constitucional da liberdade a ser exercida pelo nosso 
Pretório Excelso. A lei prevista bem poderia vir a ter a 
importância da lei de 17.04.51 da República Federal da 
Alemanha que instituiu o Verfassungsbeschwerde, que se tem 
traduzido ao pé da letra por agravo constitucional ou 
recurso constitucional, mas que, em verdade é mais do que 
isso, conforme se vê da definição que lhe dá Cappelletti: o 
recurso constitucional consiste num meio de queixa 
jurisdicional perante o Tribunal Constitucional federal 
(com sede em Karlsruhe), a ser exercitado por particulares 
objetivando a tutela de seus direitos fundamentais, assim 
como de outras situações subjetivas constitucionais lesadas 
por um ato de qualquer autoridade pública". Em alguns casos 
ele serve para impugnar decisões judiciais, e aí, sua 
natureza de meio de impugnação, de recurso, é patente. Em 
outros, contudo, é meio de invocar a prestação 
jurisdicional em defesa de direitos fundamentais. Parte de 
seus objetivos são cobertos pelo nosso mandado de 
segurança. Mas ele tem objetivos mais amplos do que este, e 
não está delimitado à defesa de direito líquido e certo, 
pessoal ...".
(3) - Sendo o recurso constitucional um meio subsidiário e 
extraordinário, exigindo-se o esgotamento dos meios 
ordinários de impugnação dos atos violadores dos direitos 
fundamentais, e existindo meios processuais ordinários, é 
natural que, em princípio, o Verfassungsbeschwerde seja 
proposto contra as decisões judiciais. Ataca-se, deste 
modo, indiretamente o ato legislativo ou adminitrativo que 
violou direito fundamental. Sobre o tema: Klaus Schlaich.
Procédures et techniques de protection des droits 
fondamentaux. Tribunal Constitutionnel Fêdéral Allemand. 
in: Louis Favoreu (sous la direction de) . Cours
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Constitutionnelles op. cit., p. 125-139. 0
Verfassungsbeschwerde exerce, pois, na maioria dos casos, 
uma função parecida com a do nosso recurso extraordinário. 
Adotando a Alemanha o modelo de jurisdição constitucional 
concentrada, as questões constitucionais chegam à Corte 
Constitucional, ensina o autor citado, (i) quando o juiz 
define "sa conviction de 11inconstitutionnalité de la loi; 
il ne suffit pas qu'il émette des doutes". Caso contrário, 
entendendo que o ato impugnado é constitucional o juiz 
decide a questão. Não há recurso contra esta decisão. 
Todavia, julgado o feito, contra a sentença que aplicou a 
norma impugnada cabe (ii) o recurso constitucional.
(4) - Esta foi a solução que defendemos em Portugal, em 
painel dedicado à discussão do "acesso direto dos cidadãos 
à justiça constitucional" (Universidade de Lisboa, julho de 
1992). Integravam o painel, além deste autor, Jorge Miranda 
e Walter Ceneviva.
(5) - "Ministros do STF defendem que o Congresso Revisor
limite as atribuições do Tribunal e o transforme em 
autêntica Corte Constitucional. A medida é sugerida como um 
dos meios de reduzir o número de ações que chegam ao STF. 
Somente em 93 o tribunal recebeu 27.205 processos, julgou 
21.975 incluindo casos distribuídos em anos anteriores. 
Para que se faça uma comparação vale registrar que a 
Suprema Corte norte-americana julga, em média, 400 casos 
por ano. Os ministros consideram o volume de processos 
exagerado e até incompreensível", informa a revista Paraná 
em Páginas. Curitiba, fevereiro de 1994, p. 36.
(6) - Neste caso, naturalmente, a decisão produzirá 
efeitos retroativos limitados à data da promulgação da 
norma constitucional paramétrica.
(7) - A Constituição deverá, evidentemente, definir os 
casos em que a Excelsa Corte pode limitar os efeitos da 
declaração de incostitucionalidade. A Constituição 
portuguesa (art. 282.4) autoriza o Tribunal Constitucional, 
de modo fundamentado, a fixar efeitos mais limitados à sua 
decisão "quando a segurança jurídica, razões de eqüidade ou 
interesse público de excepcional relevo" o exigirem.

(8) - A Constituição portuguesa, confere ao Tribunal
Constitucional competência para exercer controle, em tese, 
com fundamento em violação de lei com valor reforçado, da 
legalidade dos atos legislativos (art. 281.1, "b"). No
Brasil, entretanto, seria o caso de instituir-se mecanismo 
que possibilitasse a fiscalização abstrata da legalidade de 
atos normativos (inclusive os regulamentares).
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(9) - 0 recurso necessário seria suficiente para evitar o
trânsito em julgado de decisão com eficácia erga omnes que 
dirime, em via principal, questão constitucional envolvendo 
norma paramétrica de reprodução compulsória pelos Estados. 
Consistiria, inclusive, em meio adequado para a preservação 
dâ função de guarda da Constituição conferido, pela nossa 
ordem jurídica, ao Supremo Tribunal Federal.

(10) - Hesse, Konrad. A força normativa da Constituição.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 16.
(11) - Idem, p. 19.
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