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ARGO100 DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL
Clemerson Merlin Cleve*
Cibele Fernandes Dias —

A Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999 regulamentou o art. 102, § 1°,
da Constituigao Federal que preva a argiiigao de descumprimento de preceito
fundamental de connpetancia do Supremo Tribunal Federal. Cumpre tracar um
breve esbogo desta nova acao no territ6rio do controle de constitucionalidade.
A Lei surge num momento de consenso doutrinario e jurisprudential acerca dos instrumentos processuais que integram o controle abstrato de
constitucionalidade: acao direta de inconstitucionalidade por acao e omissao e
acao declaratOria de constitucionalidade. Assim, o Supremo Tribunal Federal
tem afirmado que as awes coletivas, embora dotadas de coisa julgada oponivel
erga omnes, configuram instrumentos processuais ligados ao controle concreto
de constitucionalidade. Por esta razao, nestas awes, salvo o entendimento de
Gilmar Ferreira Mendes', pode o Judiciario apreciar a questa° de
inconstitucionalidade, argOida incidenter tantum comb prejudicial de mêrito. Na
hipOtese, o organ judicial subtrai o case da esfera de incidéncia da lei ou ato
normativo, que continua em vigor. A questa° constitucional configura, portanto,
"antecedente lOgico e necessario a declaragäo judicial que ja de versar sobre a
existéncia ou inexistancia de relagäo juhdica." 2 0 pedidonào é nem pode ser a
declaragäo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, sob pena de invasao da competancia do Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato
de constitucionalidade.
" Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paranâ e da Faculdades do Brasil. Doutor
em Direito Constitucional.
Professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Curitiba. Mestranda em Direito Constitucional
na PUC/SP.
1 Para este autor, "para que nâo se chegue a um resultado que subverta todo o controle de constitucionalidade
adotado no Brasil, tern-se de admitir a completa inidoneidade da agâo civil pUblica como instrumento de controle
de constitucionalidade, seja porque ela acabaria por instaurar um controle direto e abstrato no piano da
jurisdicao de primeiro grau, seja porque a decisâo haveria de ter, necessariamente, eficacia transcenaente das
partes formais. MENDES, Gilmar Ferreira. 0 controle incidental de normas no direito brasileiro. Cadernos de
Direito Constitucional e Ciéncia Politica, n. 23, p. 30-58, Sâo Paulo, abr./jun. 1998.
BUZAID, Alfredo, apud MENDES, op. cit., p. 35.
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Se as decisOes das accies colet/vas, ainda que dotadas de efickia erga
omnes, nä° configuram instrumentos do controle abstrato de constitucionalidade
(por intermedio delas nâo se pode atacar diretamente a lei em tesee sim o ato
concreto de aplicagão da lei, näo se pode pedir a declaragäo de
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, e sim que a aplicagão da lei
seja considerada ilegitima e afastada a sua incid6ncia no caso concreto) 3 sera
que a argiiicao de descumprimento de preceito fundamental configure urn instrumento processual do controle abstrato de constitucionalidade?

0 tema vem a baila gragas ao art. 4 2, § 12, da Lei 9.882/99 segundo o
qual näo sera admitida argOicäo de descumprimento de preceito fundamental
quando houverqualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ser6 que este
artigo tambem se aplica em se tratando de controle abstrato? Em outras palavras, a argbigäo seria urn mecanismo subsidiario do controle abstrato de
constitucionalidade?
Em principio, nä° haveria &ice do ponto de vista da competencia do
Org5o julgador. Sabe-se que no Brasil, o controle abstrato, justamente porque se
reveste de urn verdadeiro pouvoir,
d'empécher, é concentrado no Supremo Tribunal Federal, que, enquanto Guarda da Constituig5o, detem competéricia
jurisdicional exclusiva nesta seara. E a prOpria Constituigao atribui connpetencia
originâria ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento da argOic5o.
Por sua vez, quern se aventura a urn exame mais detido da Lei 9.882/
99, imediatamente percebe semelhangas corn a Lei 9.868/99, que disciplina o
processo e julgamento da agâo direta de inconstitucionalidade e da agao
declaratOria de constitucionalidade.
Podem propor a argCligâo de descumprimento de preceito fundamental os
legitimados para a agäo direta de inconstitucionalidade (art. 2 2, da Lei 9.882/
99). A medida cautelar da argiliigäo guarda praticamente os mesmos efeitos
daquela em agâo declarateria de constitucionalidade, salvo algumas diferengas
que merecem ser salientadas: (i) na agão declaratOria de constitucionalidade, a
concessäo de cautelar depende da decisäo da maioria absoluta dos membros
do Supremo e na argOigào, esta regra pode ser recepcionada, já que o relator
pode decidir ad referendum do Tribunal Pleno em trés hiptiteses não cumulativas: caso de extrema urgäncia ou perigo de lesäo grave ou, ainda, em periodo
de recesscr, (ii) na agäo declaratOria de constitucionalidade, concedida a cautelar,

3 Como assevera Jorge MIRANDA, a fiscalizacao concreta "surge a propOsito da aplicagao de normas ou de
quaisquer actos (ou conteUdo de actos) a casos concretos, trata-se de soluc5o de lides ou de providéncias
administrativas ou outras providências." Manual de direito constitucional. Tomo II. 3. ed. Coimbra: Coimbra,
1996. p. 356.
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o Tribunal tern o prazo de 180 dias para proceder ao julgamento da Nab, sob
pena de perda de sua eficacia, enquanto na argOicao nao ha este limite . Na
argOicao, a liminar poder,j(a Lei utiliza este verbo) consistir na determinack de
que juizes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de
decisiies judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relagao corn a
materia objeto da argOicao de descumprimento de preceito fundamental, salvo
se decorrentes da coisa julgada (§ 3 2 , art. 59, da Lei 9.882/99). A medida
cautelar, na agao declaratöria de constitucionalidade, consiste na determinacão
de que os juizes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que
envolvam a aplicagao da lei ou do ato normativo objeto da Nä° ate seu julgamento definitivo (art. 21, da Lei 9.868/99). Esta suspensäo nada mais é do
que o efeito vinculante em sede de medida cautelar. Ressalte-se que o art. 21,
da Lei 9.868/99 foi inspirado na prOpria jurisprudancia da Suprema Corte. No
julgamento da medida cautelar da ADC n 4/97, o ministro relator Celso de Mello
suspendeu corn eficacia ex nunc e efeito vinculante, ate final julgamento da
acao, a prolagao de qualquer decisäo sobre pedido de tutela antecipada contra
a Fazenda
Cruzando as duas Leis, tern-se uma situagão, no minim° curiosa: um
Cinico Ministro pode suspender o julgamento dos processos do Brasil inteiro que
envolvam a questa° constitucional debatida em sede de argOicao de
descumprimento de preceito fundamental, enquanto para atingir este mesmo
efeito em agao declaratOria de constitucionalidade sera necessario uma decisao colegiada. Mais curioso ainda é que a Lei 9868/99 nao conferiu efeito
vinculante a decisäo cautelar em Nä° direta de inconstitucionalidade. Se concedida, nao tern o condao de suspender os processos que envolvam a aplicacâo da lei ou do ato normativo impugnados.
Neste ponto, é preciso ressaltar que a parametricidade das duas agOes é
distinta: se na agao direta de inconstitucionalidade e na agao declaratOria de
constitucionalidade, o parametro de fiscalizacâo é a Constituicao de 1988 como
urn todo, incluindo as normas constitucionais decorrentes de emenda e revisao,
na argOicao, sao os preceitos fundamentals da Constituicäo de 1988 E verdade que a Lei 9.882/99 nä° definiu quais sejam estes preceitos fundamentals.
E neste particular andou muito bem, ja que nao cabe ao legislador ordinario
realizar uma interpretagao autantica da obra do constituinte. Os preceitos fundamentals sac:I aquelas normas constitucionais que garantem a identidadeda Constituicao. Sem sombra de dOvida, é possivel afirmar que as clausulas 0treas,
mormente as consignadas no art. 60, § 42, sac) preceitos fundamentals. Corn
efeito, se a norma constitucional violada nao tern natureza de preceito fundamental, nä° ha margem de escolha: nä° é possivel ajuizar argiiicao. Ao contra-
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rio, tratando-se de preceito fundamentalha, entho, uma "zona comum em tese"4
entre argiligâo e as outras awes do controle abstrato. E a admissibilidade da
argiiigâo somente pode ser afastada quando haja "qualquer outro meio eficaz
de sanar a lesividade".
Sabe-se que a Lei 9.868/99 equiparou a deciseo definitive de merit° da
acao direta de inconstitucionalidade, em todos os seus efeitos, a decisäo da
acao declaratOria de constitucionalidade, tratando do terra de forma indistinta
no Capitulo IV. 0 art. 28, paregrafo Unica, estendeu o efeito vinculante para a
acao direta de inconstitucionalidade, como je reclamavam alguns ministros do
Supremo Tribunal Federal (como o ministro SepOlveda Pertence).
Por suavez, a Lei 9.882/99 (§ 32, do art. 10) atribuiu a decisâo definitive
de merit() da argCligao de descumprimento de preceito fundamental efeitos tipicos das awes do controle abstrato de constitucionalidade: efickla contra todos e efe/to vinculante re/at/vamente aos demals Orgàos do PoderPubl/co.
A eficecia erga omnes nao é privative do controle abstrato, je que tarnbem é possivel no controle concreto, mormente nas aches coletivas. Todavia,
nä° se trata da mesma eficecia. Primeiro, sob o aspecto da extensâo territorial.
0 art. 16, da Lei 7.347/85 estabelece que a sentence civil da acao civil pCiblica
fare coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do Orgâo
prolator. Segundo, sob o aspecto da natureza da coisa julgada, tendo em vista
que a eficecia erga omnese urn atributo da coisa julgada. Curiosamente, o art.
12 da Lei 9.882/99 estabelece que a decisào que julga procedente ou improcedente o pedido em argOigeo é irrecorrivel, nao podendo ser objeto de acao
rescisOria.
Nä° ha aqui uma distingão, como seria tipico do controle concreto, entre
a decisao de proced6ncia e a de improced6ncia. Como se sa ge, a coisa julgada
secundum eventum
tipica das awes coletivas e assegura a possibilidade
de qualquer legitimado intentar outra agar) corn idéntico fundamento valendo-se
de nova prove. A decisäo nao transita em julgado corn eficacia erga omnes no
caso de improced8ncia por insuficiéncia de proves (é claro q ue aqui este-se a
referir a coisa julgada materialje que a decisâo que extingue o processo sem
julgamento de merit° nao faz coisa julgada material, somente formal). De outro
lado, a impossibilidade de rescisOria so existe e faz sentido no controle abstrato,
justamente porque aqui ela nä° engessa de modo definitivo a jurisprud6ncia do
Supremo Tribunal Federal. Declarada a inconstitucionalidade de uma lei em vir-

A expressâo é de Celso Ribeiro Bastos e Alexis Galias de Souza Vargas. Argilig5o de descumprimento de preceito
fundamental. Cademos de Direito Constitucional e Ciencia Politica, n. 30, Sâo Paulo, jan./mar. 2000, p. 75.
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tude de sentenga que julga procedente uma agao direta, nao esta impedido o
Supremo Tribunal Federal de, mais tarde, uma vez alterado o sentido da norma
paramêtrica ou mesmo da normativa-objeto, e quando devidamente provocado
por outra agao direta, decretar a constitucionalidade do dispositivo atacado.
Ora, no controle concreto, a decisäo é sempre imutjvel, pondendo ser alterada
somente por meio de agao rescisOria. Estes dados somados sac) urn indicio de
que na argiiigao, a coisa julgada erga omnes é a coisa julgada do controle
abstrate e nao do concreto.
Quanto ao efeito vinculante, é preciso tomar cuidado corn a interpretagao da expressao "em relaoâo aos demais Orgaos do Poder Peiblico". E
cristalino que a decisäo em argCrigão nä° tern o conclao de vincular o Poder
Legislativo. Primeiro porque o efeito vinculante da acäo declaratOria de
constitucionalidade nao alcanga o Poder Legislative, conforme o § 2 2, do
art. 102, da CF. Segundo: nem poderia alcangar, sob pena de perversäo do
prOprio principio da separagao dos poderes. Nä° custa lembrar que foi justamente em virtude do efeito vinculante, conferido pela Constituicao expressamente a agao declaratOria de constitucionalidade (e nao a agao direta de
inconstitucionalidade), que o STF entendeu ser possivel o cabimento de reclamagäo em caso de descumprimento da coisa julgada pelos demais orgaos do Judiciario como garantia da autoridade de sua decisao. E o art. 13,
da Lei 9.882/99 preva o cabimento de reclamagao contra o descumprimento
da decisäo proferida em argOigao pelo STF.
Saliente-se, ainda, que o art. 11 da Lei 9.882/99 tern redagao igual ao
artigo 27 da Lei 9.868/99, corn a Unica diferenga do primeiro fazer referancia
ao "processo de argiiigao de descumprimento de preceito fundamental". Na
argCrigao, assim como na adin e na adc, as Leis conferem ao Supremo, por
maioria de dois tergos de seus membros, a prerrogativa de, ao declarar a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, "tendo em vista razries de seguranga juridica ou de excepcional interesse social", "restringir os efeitos daquela
declaragäo ou decidir que ela so tenha eficacia a partir de seu transit° em
julgado ou de outro momento que venha a serfixado."
Feitas estas consideragOes, é possivel concluir que a decisao definitiva
de merit° da argiligao de descumprimento de preceito fundamental guarda
exatamente a mesma fisionomia de uma decisào em controle abstrato (ADIn e
ADC). E mais, na argijigao, (i) a decisao cautelar tern efeito vinculante como na
adc e ao contrario da adin, (ii) e pode ser concedida pelo relator ad referendum
do Tribunal Pleno, nas hipOteses legais, ao contrario da adc que depende sempre da decisao colegiada da maioria absoluta dos membros do STF.
Diante deste quadro, percebe-se que ao regulamentar o §2 2, do art. 102,
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a Lei 9.882/99 construiu a argiiigão de descumprimento de preceito fundamental a imagem e semelhanga das agOes que inauguram urn processo objetivo e
substanciam meio especial de provocagão da jurisdigao constitucional abstrata,
corn o Unico diferencial, que tern sede constitucional, de que a parametricidade
nao é toda a Lei Fundamental, mas somente os preceitos fundamentals. Admitindo a constitucionalidade da Lei 9.882/99, seria dificil nao concordar que a
argCricao tern seu campo de atuagao nos vacuos deixados pela adin e pela adc
e por isso estaria, em principio, apta a realizar: (i) urn controle abstrato preventive (que foi indiretamente rechagado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da argiligão n. 1, em questäo de ordem, onde entendeu-se que o veto nä°
se enquadra no conceito de ato de poder pt-Jblico), (ii) urn controle abstrato
repressivo da lei municipal ou da lei distrital quando o Distrito Federal exercitasse competencia municipagart. V, inc. I), considerado siléncio eloqiiente pelo
Supremo Tribunal Federal, quando afirmou que este controle somente seria possivel perante o Tribunal de Justiga em face de Constituicao Estadual, corn possibilidade de recurso extraordinario ao Supremo Tribunal em se tratando de norma constitucional de reprodugäo obrigatOria, (iii) um controle abstrato repressivo das leis e atos normativos anteriores a Constituicao Federal (art. V, inc.1),
que o Supremo Tribunal Federal tambern ja rejeitou em jurisprudëncia reiterada
considerando que nao seria hip6tese de inconstitucionalidade superveniente,
mas de revogagao e, por fim, (iv) urn controle abstrato dos atos do Poder Publk
co de efeitos concretos (art. 12) que ja foi rechagado pela jurisprud6ncia pacIfica do Supremo Tribunal Federal ao deixar assentado que somente os atos
normativos, gerais, abstratos e impessoais podem ser objeto de impugnagao no
processo objetivo da jurisdigäo abstrata, ainda que esta posigao ja esteja suscitando pol6mica por parte da doutrina 5 . E aqui, finalmente, a salvagao sera- entender como urn lapso do legislador o fato de nab doter a decisão cautelar da
agao direta de inconstitucionalidade de efeito vinculante, ao contrario da argbigâo
de descumprimento de preceito fundamental e da agao declaratOria de
constitucionalidade.

5 0 autor deste ensaio teve oportunidade de afirmar, na nova edicao de seu livro A Fiscadzacdo Abstrata da
Constitucionalidade no Direito Brasilefro (Sao Paulo: RT, 2000), que as leis formais (constantes do art. 59, da
CF) podem ser objeto de impugnagao no controle abstrato mesmo quando veiculem dispositivos de efeitos
concretos. Comungando desta opiniao, conferir a posicao de Gilmar Ferreira Mendes.
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