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JURISPRUDÊNCIA – STF – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

ADPF: vinculação de vencimentos e superveniência da EC 19/1998 

Ante o óbice à vinculação ou à equiparação de vencimentos consagrado pela EC 

19/1998, a alcançar quaisquer espécies remuneratórias, o Plenário julgou parcialmente 

procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental 

para declarar não recepcionado, pela citada emenda, o art. 65 da LC 22/1994 do Estado 

do Pará, no trecho em que vincula os vencimentos dos delegados de polícia aos dos 

procuradores de estado (“correspondendo a de maior nível ao vencimento de Procurador 

do Estado de último nível”)... ADPF 97/PA, rel. Min. Rosa Weber, 21.8.2014. (ADPF-

97) 

ADPF: fungibilidade e erro grosseiro 

O Plenário desproveu agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, na qual se discutia a inconstitucionalidade por omissão relativa à Lei 

12.865/2013. O Tribunal, de início, reconheceu a possibilidade de conversão da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental em ação direta quando imprópria 

a primeira, e vice-versa, se satisfeitos os requisitos para a formalização do instrumento 

substituto. Afirmou que dúvida razoável sobre o caráter autônomo de atos infralegais 

impugnados, como decretos, resoluções e portarias, e alteração superveniente da norma 

constitucional dita violada legitimariam a Corte a adotar a fungibilidade em uma direção 

ou em outra, a depender do quadro normativo envolvido. Ressaltou, porém, que essa 

excepcionalidade não estaria presente na espécie. O recorrente incorrera naquilo que a 

doutrina processual denominaria de erro grosseiro ao escolher o instrumento 

formalizado, ante a falta de elementos, considerados os preceitos legais impugnados, 

que pudessem viabilizar a arguição. No caso, ainda que a arguição de descumprimento 

de preceito fundamental tivesse sido objeto de dissenso no STF quanto à extensão da 

cláusula da subsidiariedade, nunca houvera dúvida no tocante à inadequação da medida 

quando o ato pudesse ser atacado mediante ação direta de inconstitucionalidade. Por se 

tratar de impugnação de lei ordinária federal pós-constitucional, propor a arguição em 

vez de ação direta, longe de envolver dúvida objetiva, encerraria incontestável erro 

grosseiro, por configurar atuação contrária ao disposto no § 1º do art. 4º da Lei 

9.882/1999. Os Ministros Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia negaram 

provimento ao agravo por outro fundamento. Consideraram que o requerente, Sindicato 

Nacional das Empresas de Medicina de Grupo, por não ser uma confederação sindical, 

não preencheria o requisito da legitimação ativa “ad causam”. 

ADPF 314 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 11.12.2014. (ADPF-314) 

MS: admissão de “amicus curiae” e teto remuneratório em serventias extrajudiciais 

Não é cabível a intervenção de “amicus curiae” em mandado de segurança. Com base 

nessa orientação, a 1ª Turma resolveu questão de ordem suscitada pelo Ministro Dias 

Toffoli (relator) no sentido de se indeferir pedido formulado pela Associação dos 

Notários e Registradores do Brasil - Anoreg/Br para que fosse admitida no presente 

feito na condição de “amicus curiae”. A Turma consignou que, tendo em conta o quanto 

disposto no art. 24 da Lei 12.016/2009 — dispositivo que afirma serem aplicáveis ao 

rito do mandado de segurança as normas do CPC que disciplinam exclusivamente o 

litisconsórcio —, a intervenção de terceiros nessa classe processual seria limitada e 

excepcional. Asseverou que entendimento contrário poderia, inclusive, comprometer a 

celeridade do “writ” constitucional. No mérito, a Turma denegou a segurança e, em 

consequência, cassou liminar anteriormente deferida. Reafirmou a jurisprudência do 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=97&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=97&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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STF no sentido da necessidade de concurso público para o preenchimento de vaga em 

serventias extrajudiciais. Assentou, por outro lado, a legitimidade da incidência do teto 

remuneratório, aplicável aos servidores públicos em geral, àqueles interinamente 

responsáveis pelos trabalhos nas serventias vagas. 

MS 29192/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 19.8.2014. (MS-29192) 

Declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário e cláusula de reserva de 

plenário 

A existência de pronunciamento anterior, emanado do Plenário do STF ou do órgão 

competente do tribunal de justiça local, sobre a inconstitucionalidade de determinado 

ato estatal, autoriza o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, de causa que 

envolva essa mesma inconstitucionalidade, sem que isso implique violação à cláusula da 

reserva de plenário (CF, art. 97). Essa a conclusão da 2ª Turma, que desproveu agravo 

regimental em reclamação na qual discutido eventual desrespeito ao Enunciado 10 da 

Súmula Vinculante do STF [“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no 

todo ou em parte”]. No caso, a eficácia de norma estadual fora suspensa, em virtude de 

provimento cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante a Corte 

local. Em seguida, a eficácia desse provimento cautelar fora mantida pelo STF. Os 

reclamantes ajuizaram ação perante o juízo de 1º grau, que declarara, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade da mesma lei estadual, decisão esta mantida, em apelação, por 

câmara do tribunal de justiça, com base na decisão do STF. Alegava-se que esse órgão 

não teria competência para proferir declaração de inconstitucionalidade. A Turma 

reputou que o citado órgão fracionário apenas teria cumprido a decisão do STF, sem 

infringir a cláusula da reserva de plenário. Além disso, não haveria motivo para se 

submeter a questão a julgamento do Plenário da Corte local, que já teria decidido a 

controvérsia. 

Rcl 17185 AgR/MT, rel. Min. Celso de Mello, 30.9.2014. (Rcl-17185) 

 

Servidores admitidos sem concurso: serviços essenciais e modulação de efeitos 

Em conclusão de julgamento, o Plenário, por maioria, acompanhou o voto do Ministro 

Dias Toffoli, relator, para modular os efeitos de decisão proferida em ação direta. No 

julgamento da referida ação, havia sido declarada a inconstitucionalidade do art. 37 do 

ADCT da Constituição do Estado do Acre, acrescido pela EC 38/2005, que efetivara 

servidores públicos estaduais, sem concurso público, admitidos até 31.12.1994. Naquela 

assentada, o Tribunal reputara violado o princípio da ampla acessibilidade aos cargos 

públicos (CF, art. 37, II). Asseverara que a investidura em cargo ou emprego público 

dependeria da prévia aprovação em concurso público desde a promulgação da 

Constituição, e não a partir de qualquer outro marco fundado em lei estadual. Salientara, 

ainda, que a situação daqueles que tivessem ingressado no serviço público antes da 

CF/1988 deveria observar o disposto no art. 19 do ADCT, se cabível — v. Informativo 

706. Na presente sessão, a Corte deliberou no sentido de que a decisão somente tenha 

eficácia a partir de 12 meses contados da data da publicação da ata de julgamento. 

Vencidos, neste ponto, os Ministros Joaquim Barbosa, Presidente, e Marco Aurélio, que 

não modulavam os efeitos do julgado. Consideravam que a Constituição deveria ser 

respeitada e, por isso, não poderia prevalecer, por mais um ano, quadro de 

inconstitucionalidade declarada. Pontuavam que a modulação deveria ser praticada em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=29192&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=17185&classe=Rcl&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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circunstâncias relevantes, sob pena de se banalizar situações inconstitucionais. 

ADI 3609/AC, rel. Min. Dias Toffoli, 5.2.2014. (ADI-3609) 

 

ADI - Lei Municipal - Incompetência do STF. ADI 5.089-MC/CE. RELATOR: 

Ministro Celso de Mello 

EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA AJUIZADA, 

ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA SUPREMA 

CORTE. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE 

CONSTITUCIONALIDADE, MEDIANTE AÇÃO DIRETA, DE LEI MUNICIPAL 

CONTESTADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOUTRINA. 

PRECEDENTES. POSSIBILIDADE, TÃO SOMENTE, DE CONTROLE 

INCIDENTAL DE LEI MUNICIPAL, CONFRONTADA COM A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA, DE MODO DIFUSO, NO EXAME 

DE UMA DADA SITUAÇÃO CONCRETA. CONTROLE PRÉVIO DO PROCESSO 

OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE 

PELO RELATOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO MONOCRÁTICO 

DESSE PODER PROCESSUAL (RTJ 139/67, v.g.). AÇÃO DIRETA NÃO 

CONHECIDA. 

 

Inconstitucionalidade de lei e decisão monocrática  

É possível o julgamento de recurso extraordinário por decisão monocrática do relator 

nas hipóteses oriundas de ação de controle concentrado de constitucionalidade em 

âmbito estadual de dispositivo de reprodução obrigatória, quando a decisão impugnada 

refletir pacífica jurisprudência do STF sobre o tema. Com base nessa orientação, por 

maioria, o Plenário recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e a este 

negou provimento. Na espécie, tratava-se de declaratórios opostos de decisão 

monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli (CPC, art. 557, § 1º, a), na qual 

assentada — com fundamento na jurisprudência consolidada da Corte — a 

inconstitucionalidade de lei que dispõe sobre a criação de cargos em comissão para 

funções que não exigissem o requisito da confiança para o seu preenchimento. Na 

mencionada decisão, o relator destacara que os cargos, consoante a norma impugnada, 

deveriam ser ocupados por pessoas determinadas conforme a descrição nela constante 

— v. Informativo 707. Em acréscimo, o Ministro Teori Zavascki, tendo em conta a 

natureza objetiva do recurso extraordinário nesses casos, destacou que o procedimento 

se justificaria pelas mesmas razões que autorizariam a dispensa da cláusula da reserva 

de plenário (CPC, art. 481, parágrafo único), invocáveis por analogia. Observou, 

também, que a análise pelo órgão colegiado não estaria excluída, pois poderia ser 

provocada por recurso interno. Vencido o Ministro Marco Aurélio quanto à conversão e 

ao mérito. Destacava impossibilidade de o relator, monocraticamente, julgar o tema de 

fundo de processo objetivo a envolver controvérsia constitucional. 

RE 376440 ED/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 18.9.2014. (RE-376440) 

 

MS N. 32.033-DF 

RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. TEORI ZAVASCKI 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3609&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=376440&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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INVIABILIDADE. 

1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade 

material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O 

que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do 

parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a 

finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda 

constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o 

processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas 

excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 

relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de 

segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já 

efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes 

mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 

2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas 

em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega 

habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os 

aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle 

antecipadamente, por via de mandado de segurança. 

3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação 

dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de 

controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da 

República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de 

debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de 

inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade 

material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do 

papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o 

caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de 

responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim 

se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo 

pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 

4. Mandado de segurança indeferido. 

RE com Repercussão Geral - Pessoa Física - “Amicus Curiae” – Inadmissibilidade. RE 

659.424/RS. RELATOR: Ministro Celso de Mello 

EMENTA: “AMICUS CURIAE”. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E 

LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO 

“mediador entre as diferentes forças com legitimação no processo constitucional” 

(GILMAR MENDES). POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, NA 

CONDIÇÃO DE “AMICUS CURIAE”, EM SEDE DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

NECESSIDADE, CONTUDO, DE PREENCHIMENTO, PELA ENTIDADE 

INTERESSADA, DO PRÉ-REQUISITO CONCERNENTE À 

REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. DOUTRINA. CONDIÇÃO NÃO 

OSTENTADA POR PESSOA FÍSICA OU NATURAL. CONSEQUENTE 

INADMISSIBILIDADE DE SEU INGRESSO, NA QUALIDADE DE “AMICUS 

CURIAE”, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. PEDIDO INDEFERIDO 

Controle Abstrato – Tribunal de Justiça – Constituição Estadual – Único Parâmetro de 

Controle  

Rcl 16.431-MC/RS. RELATOR: Ministro Celso de Mello 
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EMENTA: FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE (CF, ART. 125, § 2º). PARÂMETRO ÚNICO DE 

CONTROLE: A CONSTITUIÇÃO DO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO OU, 

QUANDO FOR O CASO, A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 

IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, QUANDO SE TRATAR DE JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL “IN ABSTRACTO” NO ÂMBITO DO ESTADO-MEMBRO, 

DE ERIGIR-SE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COMO 

PARADIGMA DE CONFRONTO. APARENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

DESTA SUPREMA CORTE, EM SUA CONDIÇÃO DE “guardiã primacial da 

Constituição Federal” (Rcl 337/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno). MEDIDA 

CAUTELAR DEFERIDA. 

 

ADPF – Coisa Julgada – Inadmissibilidade – Registro Sindical. ADPF-MC 288/DF. 

RELATOR: Ministro Celso de Mello 

EMENTA: CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AUTORA QUE SE 

QUALIFICA COMO “ENTIDADE CONFEDERATIVA SINDICAL”. 

INEXISTÊNCIA, CONTUDO, QUANTO A ELA, DE REGISTRO SINDICAL EM 

ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. A QUESTÃO DO DUPLO REGISTRO: O 

REGISTRO CIVIL E O REGISTRO SINDICAL. DOUTRINA. PRECEDENTES DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ 159/413-414, v.g.). CADASTRO 

NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS MANTIDO PELO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO: COMPATIBILIDADE DESSE REGISTRO ESTATAL 

COM O POSTULADO DA LIBERDADE SINDICAL (SÚMULA 677/STF). 

AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO REGISTRO SINDICAL COMO FATOR DE 

DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE 

FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. FEDERAÇÃO SINDICAL, MESMO DE ÂMBITO 

NACIONAL, NÃO DISPÕE DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO 

DE ADPF. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

RELAÇÃO À PRÓPRIA FASUBRA. INADMISSIBILIDADE DA ADPF QUANDO 

AJUIZADA CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTROLE 

PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL PELO RELATOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE DO 

EXERCÍCIO DESSE PODER MONOCRÁTICO (RTJ 139/67, v.g.). ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA. 

 

Reclamação: cabimento e Senado Federal no controle da constitucionalidade  

O relator afirmou, inicialmente, que a jurisprudência do STF evoluíra relativamente à 

utilização da reclamação em sede de controle concentrado de normas, de maneira que 

seria cabível a reclamação para todos os que comprovassem prejuízo resultante de 

decisões contrárias às suas teses, em reconhecimento à eficácia vinculante “erga omnes” 

das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado. Em seguida, 

entendeu ser necessário, para análise do tema, verificar se o instrumento da reclamação 

fora usado de acordo com sua destinação constitucional: garantir a autoridade das 

decisões do STF; e, superada essa questão, examinar o argumento do juízo reclamado 

no sentido de que a eficácia “erga omnes” da decisão no HC 82.959/SP dependeria da 

expedição de resolução do Senado que suspendesse a execução da lei (CF, art. 52, X). 

Para apreciar a dimensão constitucional do tema, discorreu sobre o papel do Senado 

Federal no controle de constitucionalidade. Aduziu que, de acordo com a doutrina 
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tradicional, a suspensão da execução, pelo Senado, do ato declarado inconstitucional 

pelo STF seria ato político que emprestaria eficácia “erga omnes” às decisões 

definitivas sobre inconstitucionalidade proferidas em caso concreto. Asseverou, no 

entanto, que a amplitude conferida ao controle abstrato de normas e a possibilidade de 

se suspender, liminarmente, a eficácia de leis ou atos normativos, com eficácia geral, no 

contexto da CF/1988, concorreriam para infirmar a crença na própria justificativa do 

instituto da suspensão da execução do ato pelo Senado, inspirado em concepção de 

separação de poderes que hoje estaria ultrapassada. Ressaltou, ademais, que, ao alargar, 

de forma significativa, o rol de entes e órgãos legitimados a provocar o STF no processo 

de controle abstrato de normas, o constituinte restringira a amplitude do controle difuso 

de constitucionalidade. 

O relator considerou que, em razão disso, bem como da multiplicação de decisões 

dotadas de eficácia geral e do advento da Lei 9.882/1999, alterara-se de forma radical a 

concepção que dominava sobre a divisão de Poderes, e seria comum no sistema a 

decisão com eficácia geral, excepcional sob a EC 16/1965 e a CF/1967. Salientou serem 

inevitáveis, portanto, as reinterpretações dos institutos vinculados ao controle incidental 

de inconstitucionalidade, notadamente o da exigência da maioria absoluta para 

declaração de inconstitucionalidade e o da suspensão de execução da lei pelo Senado 

Federal. Reputou ser legítimo entender que, atualmente, a fórmula relativa à suspensão 

de execução da lei pelo Senado haveria de ter simples efeito de publicidade, ou seja, se 

o STF, em sede de controle incidental, declarasse, definitivamente, que a lei é 

inconstitucional, essa decisão teria efeitos gerais, fazendo-se a comunicação àquela 

Casa legislativa para que publicasse a decisão no Diário do Congresso. 

O Ministro Teori Zavascki registrou que a discussão estaria polarizada em torno do 

sentido e do alcance do art. 52, X, da CF. Observou que também deveria ser apreciada a 

temática relativa à possibilidade, ou não, de concessão de eficácia “erga omnes” às 

decisões do STF, de modo a reconhecer a inconstitucionalidade, mesmo quando 

proferidas no âmbito do controle incidental. Entendeu que esse debate não seria, por si 

só, fator determinante do não conhecimento ou da improcedência da reclamação. 

Asseverou que, ainda que se reconhecesse que a resolução do Senado permaneceria com 

aptidão para conferir eficácia “erga omnes” às decisões do STF que, em controle difuso, 

declarassem a inconstitucionalidade de preceitos normativos, isso não significaria que 

essa aptidão expansiva das decisões só ocorreria quando e se houvesse intervenção do 

Senado. Por outro lado, ponderou que, ainda que as decisões da Corte, além das 

indicadas no art. 52, X, da CF, tivessem força expansiva, isso não significaria que seu 

cumprimento pudesse ser exigido por via de reclamação. Explicou que o direito pátrio 

estaria em evolução, voltada a um sistema de valorização dos precedentes emanados dos 

tribunais superiores, aos quais se atribuiria, com crescente intensidade, força persuasiva 

e expansiva. Demonstrou que o Brasil acompanharia movimento semelhante ao de 

outros países nos quais adotado o sistema da “civil law”, que se aproximariam, 

paulatinamente, de uma cultura do “stare decisis”, própria do sistema da “common 

law”. Sublinhou a existência de diversas previsões normativas que, ao longo do tempo, 

confeririam eficácia ampliada para além das fronteiras da causa em julgamento. 

O Ministro Teori Zavascki considerou, ainda, que certas decisões seriam naturalmente 

dotadas de eficácia “ultra partes”, como aquelas produzidas no âmbito do processo 

coletivo. Destacou, nesse sentido, o mandado de injunção, especialmente se levado em 

conta seu perfil normativo-concretizador atribuído pela jurisprudência do Supremo. 

Sublinhou que as sentenças decorrentes do mandado de injunção teriam o escopo de 

preencher, ainda que provisoriamente, a omissão do legislador, razão pela qual seriam 

revestidas de características reguladoras e prospectivas semelhantes às dos preceitos 
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normativos. Frisou que seria inimaginável admitir que, no âmbito da jurisdição 

injuntiva, fossem produzidas soluções casuísticas e anti-isonômicas para situações 

semelhantes. Asseverou que o sistema normativo pátrio atualmente atribuiria força 

“ultra partes” aos precedentes das Cortes superiores, especialmente o STF. Reputou que 

esse entendimento seria fiel ao perfil institucional atribuído ao STF, na seara 

constitucional, e ao STJ, no campo do direito federal, que teriam, dentre suas principais 

finalidades, a de uniformização da jurisprudência e a de integração do sistema 

normativo. Anotou que a força vinculativa dos precedentes do STF fora induzida por via 

legislativa, cujo passo inicial fora a competência, atribuída ao Senado, para suspender a 

execução das normas declaradas inconstitucionais, nos termos do art. 52, X, da CF. 

Entretanto, assinalou que a resolução do Senado não seria a única forma de ampliação 

da eficácia subjetiva das decisões do STF, porque diria respeito a área limitada da 

jurisdição constitucional (apenas decisões declaratórias de inconstitucionalidade). 

Haveria outras sentenças emanadas desta Corte, não necessariamente relacionadas com 

o controle de constitucionalidade, com eficácia subjetiva expandida para além das partes 

vinculadas ao processo. 

O Ministro Teori Zavascki registrou que a primeira dessas formas ocorrera com o 

sistema de controle de constitucionalidade por ação, cujas sentenças seriam dotadas 

naturalmente de eficácia “erga omnes” e vinculante, independentemente da intervenção 

do Senado. Ademais, citou a criação das súmulas vinculantes e da repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas em sede de recurso extraordinário. Destacou, ainda, 

a modulação de efeitos nos julgamentos do STF, o que significaria dispor sobre a 

repercussão de acórdão específico a outros casos análogos. Lembrou que houvera 

modulação no “habeas corpus” de que cuida a presente reclamação, para que não 

gerasse consequências jurídicas em relação a penas já extintas. Sopesou, por outro lado, 

que nem todas essas decisões com eficácia expansiva, além das englobadas pelo art. 52, 

X, da CF, ensejariam ajuizamento de reclamação, sob pena de a Corte se transformar 

em órgão de controle dos atos executivos decorrentes de seus próprios acórdãos. 

Assinalou que o descumprimento de quaisquer deles implicaria ofensa à autoridade das 

decisões do STF. Todavia, seria recomendável conferir interpretação estrita a essa 

competência. Sob esse aspecto, a reclamação não poderia ser utilizada como 

inadmissível atalho processual destinado a permitir, por motivos pragmáticos, a 

submissão imediata do litígio ao exame direto desta Corte. 

O Ministro Teori Zavascki concluiu que, sem negar a força expansiva de uma 

significativa gama de decisões do STF, deveria ser mantida a jurisprudência segundo a 

qual, em princípio, a reclamação somente seria admitida quando proposta por quem 

fosse parte na relação processual em que proferida a decisão cuja eficácia se buscaria 

preservar. A legitimação ativa mais ampla apenas seria cabível em hipóteses 

expressamente previstas, notadamente a súmula vinculante e contra atos ofensivos a 

decisões tomadas em ações de controle concentrado. Haveria de se admitir também a 

reclamação ajuizada por quem fosse legitimado para propositura de ação de controle 

concentrado, nos termos do art. 103 da CF. Entendeu que, no caso concreto, à luz da 

situação jurídica existente quando da propositura da reclamação, ela não seria cabível. 

Porém, anotou que, no curso do julgamento, fora editado o Enunciado 26 da Súmula 

Vinculante do STF (“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por 

crime hediondo, ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade 

do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o 

condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo 

determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame 

criminológico”). Ponderou que, considerado esse fato superveniente, que deveria ser 
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levado em consideração à luz do art. 462 do CPC, impor-se-ia conhecer e deferir o 

pedido. 

O Ministro Roberto Barroso, ao acompanhar essa orientação, frisou que a expansão do 

papel dos precedentes atenderia a três finalidades constitucionais: segurança jurídica, 

isonomia e eficiência. Explicou que essa tendência tornaria a prestação jurisdicional 

mais previsível, menos instável e mais fácil, porque as decisões poderiam ser 

justificadas à luz da jurisprudência. Assinalou que, embora os precedentes só 

vinculassem verticalmente e para baixo, na linha da doutrina “stare decisis”, eles 

deveriam vincular horizontalmente, para que os próprios tribunais preservassem, 

conforme possível, a sua jurisprudência. Sublinhou que, na medida em que expandido o 

papel dos precedentes, seria necessário produzir decisões em que a tese jurídica fosse 

mais nítida, o que seria denominado, pelo direito anglo-saxão, de “holding”. Considerou 

que o denominado processo de mutação constitucional encontraria limite na 

textualidade dos dispositivos da Constituição. Nesse sentido, a suposta mutação do art. 

52, X, da CF não poderia prescindir da mudança de texto da norma. Vencidos os 

Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa (Presidente), Ricardo Lewandowski e 

Marco Aurélio, que não conheciam da reclamação, mas concediam “habeas corpus” de 

ofício para que o juízo de 1º grau examinasse os requisitos para progressão de regime 

dos condenados. O Ministro Marco Aurélio registrava que as reclamações exigiriam que 

o ato supostamente inobservado deveria ser anterior ao ato atacado. Na situação dos 

autos, somente após a prática do ato reclamado surgira o verbete vinculante. Ademais, 

reputava que não se poderia emprestar ao controle difuso eficácia “erga omnes”, pois 

seria implementado por qualquer órgão jurisdicional. 

Rcl 4335/AC, rel. Min. Gilmar Mendes, 20.3.2014. (Rcl-4335) 

 

Entidade de classe e legitimidade ativa 

O Plenário, por maioria, não conheceu de ação direta proposta pela Federação Nacional 

de Entidades de Oficiais Militares - FENEME, pelo Clube dos Oficiais da Polícia 

Militar do Pará - COPMPA, pelo Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará - COCB, pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Pará - 

ASSUBSAR e pelo Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do 

Estado do Pará - INDESPCMEPA, em razão da falta de legitimidade ativa “ad causam”, 

reiterado o quanto decidido na ADI 4.473 AgR/PA (DJe de 1º.8.2012). No referido 

precedente, a Corte decidira que a FENEME não abrangeria a totalidade dos atuantes 

dos corpos militares estaduais, compostos de praças e oficiais. Ademais, aquela entidade 

não preencheria o requisito da ampla representatividade do conjunto de todas as pessoas 

às quais a norma atacada se aplicaria. No presente caso, a norma impugnada — LC 

39/2002 do Estado do Pará — institui o regime de previdência dos servidores do Estado 

do Pará e dá outras providências. Vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 

reconhecia a legitimidade ativa da FENEME. Afirmava que, no caso, tratar-se-ia de 

ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por associação de classe de âmbito 

nacional, cuja legitimidade estaria prevista no art. 103 da CF. 

ADI 4967/PA, rel. Min. Luiz Fux, 5.2.2015. (ADI-4967) 

 

ADPF - Impugnação a decisões judiciais transitadas em julgado - Inadmissibilidade - 

Lei pós-constitucional – Inviabilidade. ADPF 81-MC/DF. RELATOR: Ministro Celso 

de Mello 

EMENTA: ADPF. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. LEGITIMIDADE 

ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE ARGUENTE. PRECEDENTE. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4335&classe=Rcl&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4967&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE: PROCESSO 

DE CARÁTER OBJETIVO IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SITUAÇÕES 

INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA JURÍDICA RELEVANTE. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E 

ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF. INEXISTÊNCIA, NO 

CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO 

PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO 

INTERPRETATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES 

ESPECÍFICOS SOBRE O LITÍGIO EM QUESTÃO. SUPERVENIÊNCIA, 

ADEMAIS, DE LEGISLAÇÃO MODIFICADORA, EM PONTO RELEVANTE, DO 

ESTATUTO BÁSICO DISCIPLINADOR DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS PÓS-

CONSTITUCIONAIS. POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO, NO 

CASO, DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. 

CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. 

PRECEDENTES. EXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO, DE 

INSTRUMENTO PROCESSUAL APTO A SANAR, DE MODO EFICAZ, A 

SITUAÇÃO DE LESIVIDADE ALEGADAMENTE RESULTANTE DOS ATOS 

ESTATAIS IMPUGNADOS (LEI Nº 9.868/99, ART. 21). POSSIBILIDADE DE 

IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE 

NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA 

COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF. PRECEDENTES. O 

SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA”. RELAÇÕES ENTRE 

A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO. RESPEITO PELA 

AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A 

DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF: AÇÃO 

CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA. 

INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE, 

EXPRESSAMENTE INVOCADAS PELA ARGUENTE, JÁ TRANSITARAM EM 

JULGADO. INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF. A 

AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO 

INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF. DOUTRINA. PRECEDENTES. 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA. 

 

 

EMB. DECL. NA ADI N. 3.106-MG 

RELATOR: MIN. LUIZ FUX  

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 

64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REDAÇÃO 

ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003. 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSITÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APOSENTADORIA E 

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO 

EFETIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 40, §13, E 149, §1º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAIS AS EXPRESSÕES 

“COMPULSORIAMENTE” e “DEFINIDOS NO ART. 79”. INEXISTÊNCIA DE 

“PERDA DE OBJETO” PELA REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DE 
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CONTROLE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 

1. A revogação da norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade não gera a 

perda superveniente do interesse de agir, devendo a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade prosseguir para regular as relações jurídicas afetadas pela norma 

impugnada. Precedentes do STF: ADI nº 3.306, rel. Min. Gilmar Mendes, e ADI nº 

3.232, rel. Min. Cezar Pelluso. 

2. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade 

decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à 

acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da 

confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei 

nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; 

ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; 

ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; 

ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 

3. In casu, a concessão de efeitos retroativos à decisão do STF implicaria o dever de 

devolução por parte do Estado de Minas Gerais de contribuições recolhidas por 

duradouro período de tempo, além de desconsiderar que os serviços médicos, 

hospitalares, odontológicos, sociais e farmacêuticos foram colocados à disposição dos 

servidores estaduais para utilização imediata quando necessária. 

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para (i) rejeitar a alegação de 

contradição do acórdão embargado, uma vez que a revogação parcial do ato normativo 

impugnado na ação direta não prejudica o pedido original; (ii) conferir efeitos 

prospectivos (eficácia ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da presente ação direta, fixando 

como marco temporal de início da sua vigência a data de conclusão daquele julgamento 

(14 de abril de 2010) e reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições 

recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais até a referida data. 

 

RE N. 730.462-SP 

RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA 

DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE 

AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU 

PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU 

DESFAZIMENTO. 

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a 

consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema 

de direito. 

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao 

julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos 

administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-

se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 

102, I, “l”, da Carta Constitucional. 

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma 
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examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no 

Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge 

atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os 

pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada 

inconstitucional. 

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo 

Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de 

preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças 

anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será 

indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação 

rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo 

decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à 

indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos 

futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato 

continuado. 

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no 

caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da 

Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a 

superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a 

inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela 

sentença é insuscetível de rescisão. 

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

 

“Amicus Curiae” – ADIN – Poderes Processuais – Ingresso Recusado – Legitimidade 

Recursal. ADI 3.396-AgR/DF. RELATOR: Ministro Celso de Mello 

VOTO: Preliminarmente, conheço do presente recurso de agravo, considerando, para 

tanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite a possibilidade de 

impugnação recursal, por parte de terceiro, quando recusada, como na espécie, a sua 

intervenção como “amicus curiae” (ADI 3.105-ED/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – 

ADI 3.934-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.): 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ‘AMICUS CURIAE’. AUSÊNCIA DE 

LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99. 

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de 

recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos 

de controle de constitucionalidade. 

2. Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção 

nos autos. 

3. Precedentes. 

4. Embargos de declaração não conhecidos.” 

(ADI 3.615-ED/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei) 

 

QUEST. ORD. EM ADI N. 4.425-DF 

RELATOR: MIN. LUIZ FUX 

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS 

DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, 

ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA 

DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. 
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REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE 

SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA 

DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade 

decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à 

acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da 

confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei 

nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; 

ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; 

ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; 

ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 

2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade 

proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de 

pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 

(cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 

3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes 

aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da 

presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos 

ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em 

precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios 

pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados 

os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos 

arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de 

correção monetária. 

4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) 

consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem 

crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que 

realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de 

precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de 

acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei 

própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito 

atualizado. 

5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de 

percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 

10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos 

destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 

6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a 

apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% 

dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios 

e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, 

com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor 

do precatório. 

7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e 

supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente 
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decisão. 

 

SEGUNDO AG. REG. NO RE N. 590.415-SC 

RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO 

CONTRA DECISÃO QUE ADMITE “AMICUS CURIAE”. 

1. Há dois entendimentos possíveis sobre o cabimento de recurso contra decisão que 

aprecia pedido de ingresso como amicus curiae: i) o primeiro, no sentido da 

irrecorribilidade de tal decisão, em razão do teor literal do art. 7º, §2º, da Lei 

9.868/1999 e do art. 21, XVIII, do RI/STF; ii) o segundo, na linha capitaneada pelo 

Ministro Celso de Mello, admitindo a interposição de recurso contra a decisão que 

indefere o ingresso como o amicus curiae, pelo próprio requerente que teve o pedido 

rejeitado (cf. RE 597.165 AgR, rel. Min. Celso de Mello). 

2. O caso em exame não se enquadra em qualquer de tais hipóteses. 

3. Agravo a que se nega seguimento. 

 

 

ADI N. 2.433-RN 

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 103, § 3º, DA CARTA DA REPÚBLICA. 

Ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União 

é o de proteção à norma impugnada. 

 

ADI N. 3.848-RJ 

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 

CARTA ESTADUAL – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO 

GOVERNADOR – INCONSTITUCIONALIDADE. Surge inconstitucional disciplina, 

na Carta do Estado, de matéria cuja iniciativa de projeto é reservada ao Governador, 

como ocorre se, mediante preceito, dispõe-se sobre a revisão concomitante e automática 

de valores incorporados à remuneração de servidores públicos em razão do exercício de 

função ou mandato quando reajustada a remuneração atinente à função ou ao cargo 

paradigma – artigo 89, § 6º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRONUNCIAMENTO 

POSITIVO – MODULAÇÃO. A modulação de pronunciamento do Supremo, 

considerada a passagem do tempo, implica, a um só tempo, desconhecer írrito o ato 

contrário à Constituição Federal e estimular atuação normativa à margem desta última, 

apostando-se na morosidade da Justiça e em ter-se o dito pelo não dito, como se, até 

então, a Lei Fundamental não houvesse vigorado. 

 

 

Professores de rede estadual e regime de subsídio 

O Plenário conheceu em parte de ação direta ajuizada em face dos artigos 1º a 7º da LC 

428/2007 do Estado do Espírito Santo e, na parte conhecida, julgou o pedido 

improcedente. Os dispositivos impugnados tratam da instituição do regime de subsídio 

para o pagamento dos professores da rede estadual de ensino. Além disso, estabelecem 

que os profissionais já integrantes do quadro possam optar pelo novo regime ou pelo 

anterior, de vencimentos e vantagens pessoais. Preliminarmente, o Colegiado, por 

maioria, reconheceu a legitimidade ativa da requerente, Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores em Educação - CNTE. No ponto, ressaltou haver precedente do STF a 

admitir a mesma entidade como legitimada em ação de controle concentrado, tendo em 

vista se tratar de confederação sindical, de âmbito nacional, conforme atestado pelo 

Ministério do Trabalho (ADI 1.969/DF, DJe de 31.8.2007). A CNTE contaria com 

expressiva representatividade e, além disso, haveria tendência histórica da Corte no 

sentido de flexibilizar os requisitos quanto à admissão de legitimados ativos. Outrossim, 

a entidade cumpriria o que exigido pelo art. 103, IX, da CF. Vencido, quanto à 

preliminar, o Ministro Teori Zavascki, que não reconhecia a legitimidade ativa da 

requerente. Entendia não bastar que a entidade sindical fosse denominada 

“Confederação”, mas que seria necessário que atendesse aos requisitos do art. 535 da 

CLT [“As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão 

sede na Capital da República”]. Na espécie, a CNTE contaria com apenas uma 

federação... ADI 4079/ES, rel. Min. Roberto Barroso, 25 e 26.2.2015. (ADI-4079) 

 

Art. 27 da Lei 9.868/99 e suspensão de julgamento 

O Plenário retomou julgamento de questão de ordem suscitada no sentido de se 

aguardar a presença de Ministro que não participara da sessão em que declarada a 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 7º da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais, 

para colher o seu voto relativamente à modulação de efeitos na referida decisão — v. 

Informativo 481. O Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), em voto-vista, 

acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, rejeitou a proposição. Considerou 

totalmente encerrado o julgamento da ADI 2.949/MG (v. Informativo 481) e, por 

conseguinte, preclusa, à luz do postulado do devido processo legal, a possibilidade de 

reabertura da deliberação sobre a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade. Sublinhou que a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade configuraria exceção à regra legal dos efeitos “ex tunc”, de modo 

que não poderia dar interpretação extensiva ao dispositivo que o consagrasse. Ressaltou 

que o art. 27 da Lei 9.868/1999 seria claro no sentido de se exigir a maioria qualificada 

de dois terços dos membros do Tribunal, ou seja, oito votos, para superação dos efeitos 

“ex tunc”. Contudo, em nenhuma circunstância esse diploma legal teria imposto, para a 

votação, a presença da totalidade dos membros da Corte. Pensar de modo diverso 

equivaleria a exigir sempre a presença de todos os integrantes da Casa nos julgamentos 

das ações diretas de inconstitucionalidade. Em outras palavras, estar-se-ia a criar regra 

procedimental em matéria da mais alta relevância que não encontraria respaldo no 

ordenamento jurídico. Pontuou, por fim, que o julgamento dessa ação direta se encerrara 

na sessão de 26.9.2007, com a regular proclamação do resultado final. Portanto, não 

seria possível cogitar-se de sua reabertura. Com base nesse entendimento, o Plenário, 

por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de afirmar que o exame da presente 

ação direta fora concluído e que não seria admissível reabrir discussão após o resultado 

ter sido proclamado. Na espécie, na data do julgamento estavam presentes dez Ministros 

da Corte, porém, não se teria obtido a maioria de dois terços (oito votos) para se 

modular os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 (“Ao declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por 

maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 

decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 

momento que venha a ser fixado”) e o julgamento fora encerrado Na sessão 

subsequente, tendo em conta o comparecimento do Ministro ausente da sessão anterior, 

cogitou-se prosseguir no julgamento quanto à modulação — v. Informativos 481 e 776. 

A Corte destacou que a análise da ação direta de inconstitucionalidade seria realizada de 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4079&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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maneira bifásica: a) primeiro se discutiria a questão da constitucionalidade da norma, do 

ponto de vista material; e, b) declarada a inconstitucionalidade, seria discutida a 

aplicabilidade da modulação dos efeitos temporários, nos termos do art. 27 da Lei 

9.868/1999. Assim, se a proposta de modulação tivesse ocorrido na data do julgamento 

de mérito, seria possível admiti-la. Ressalvou que não teria havido erro material e, uma 

vez que a apreciação do feito fora concluída e proclamado o resultado, não se poderia 

reabrir o que decidido. Por conseguinte, estaria preclusa, à luz do postulado do devido 

processo legal, a possibilidade de nova deliberação. Vencidos os Ministros Gilmar 

Mendes, Menezes Direito e Teori Zavascki, que admitiam a retomada do julgamento 

quanto à modulação dos efeitos. Para o Ministro Teori Zavascki, teria havido “error in 

procedendo”. Apontava que, em caso de modulação, se não fosse alcançado o quórum e 

houvesse magistrado para votar, o julgamento deveria ser adiado. 

ADI 2949 QO/MG, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o acórdão Min. Marco 

Aurélio, 8.4.2015. (ADI-2949) 

 

AG. REG. NA ADI N. 4.600-DF 

RELATOR: MIN. LUIZ FUX 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES. ENTIDADE QUE 

REPRESENTA APENAS PARTE OU FRAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL 

DOS MAGISTRADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO QUE NÃO 

MERECE SER CONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 

1. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional por 

conta de cujo interesse vem a juízo não possuem legitimidade ativa para provocar a 

fiscalização abstrata de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.372, redator para o 

acórdão Min. Luis Fux, Pleno, DJe de 26/09/2014; ADPF 154-AgR, rel. Min. Cármen 

Lúcia, Pleno, DJe de 28/11/2014; ADI 3.6717-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 

de 1/7/2011. 

2. In casu, à luz do estatuto social da agravante, resta claro que a entidade tem por 

finalidade representar os magistrados estaduais, defendendo seus interesses e 

prerrogativas. Nota-se, assim, que a entidade congrega apenas fração da categoria 

profissional dos magistrados, uma vez que não compreende, dentro de seu quadro, os 

Juízes Federais, por exemplo. 

3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da ilegitimidade 

ativa da ANAMAGES para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou 

qualquer outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

 

Efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ação rescisória 

A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou 

rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que 

haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, 

se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do 

CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Com base nessa 

orientação, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário em que discutida a 

eficácia temporal de decisão transitada em julgado fundada em norma superveniente 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2949&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2949&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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declarada inconstitucional pelo STF. À época do trânsito em julgado da sentença havia 

preceito normativo segundo o qual, nos casos relativos a eventuais diferenças nos saldos 

do FGTS, não caberiam honorários advocatícios. Dois anos mais tarde, o STF declarara 

a inconstitucionalidade da verba que vedava honorários. Por isso, o autor da ação 

voltara a requerer a fixação dos honorários. Examinava-se, assim, se a declaração de 

inconstitucionalidade posterior teria reflexos automáticos sobre a sentença anterior 

transitada em julgado. A Corte asseverou que não se poderia confundir a eficácia 

normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade — que retira do plano 

jurídico a norma com efeito “ex tunc” — com a eficácia executiva, ou seja, o efeito 

vinculante dessa decisão. O efeito vinculante não nasceria da inconstitucionalidade, mas 

do julgado que assim a declarasse. Desse modo, o efeito vinculante seria “pro futuro”, 

isto é, da decisão do Supremo para frente, não atingindo os atos passados, sobretudo a 

coisa julgada. Apontou que, quanto ao passado, seria indispensável a ação rescisória. 

Destacou que, em algumas hipóteses, ao declarar a inconstitucionalidade de norma, o 

STF modularia os efeitos para não atingir os processos julgados, em nome da segurança 

jurídica. 

RE 730462/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 28.5.2015. (RE-730462) 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=730462&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M

