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“A Constituição sobrepõe-se à entidade 

central, às componentes, aos próprios 

indivíduos e a todos os órgãos do Estado. 

A subordinação é que é igual. Todos são 

igualmente subordinados à Constituição.” 

 

(Pontes de Miranda) 



 

RESUMO 

 

O estudo analisará a possibilidade de os Chefes de Poderes e do Ministério Público 

deixarem de aplicar leis que considerem inconstitucionais, no âmbito de suas 

competências. Num primeiro momento, realizar-se-á uma análise histórica do 

surgimento e dos modelos de controle de constitucionalidade existentes para que se 

possa conhecer o sistema adotado pela Constituição brasileira. Posteriormente, 

discutir-se-á, aprofundadamente, a tese objeto do trabalho, confrontada diante da 

doutrina especializada, da jurisprudência e sob uma perspectiva crítica do autor, com 

a sugestão de novos parâmetros de controle dos atos dos administradores que 

deixarem de aplicar leis ou atos que considerem inconstitucionais. Na terceira e 

última etapa, buscar-se-á compreender o posicionamento e o papel do Ministério 

Público no controle de constitucionalidade das leis pós-Constituição de 1988, 

debatendo se a Instituição pode ou não exercer as mesmas prerrogativas de 

controle de constitucionalidade conferidas aos demais Poderes. O trabalho termina 

com a imersão na análise de caso concreto ocorrido no âmbito do Ministério Público 

cearense. 

 

Palavras-chave: Controle de constitucionalidade. Chefes de Poder. Ministério 

Público. Supremacia constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the possibility of the Heads of Powers and prosecutors 

fail to enforce laws they deem constitutional, within its powers. At first, we make a 

historical analysis of the emergence and existing constitutionality control models so 

that we can know the system adopted by the Brazilian Constitution. It will then 

discuss up, depth, labor object thesis, faced before the specialized doctrine, case law 

and under a critical perspective of the author, at the suggestion of new control 

parameters of the acts of the directors who fail to enforce laws or acts they deem 

unconstitutional. In the third and final stage, will be sought to understand the position 

and the role of prosecution in the control of constitutionality of the post-Constitutional 

laws of 1988 debating whether or not the Company may exercise the same judicial 

review of privileges granted to other powers. The work ends with immersion in the 

concrete case analysis occurring in the context of the prosecution Ceará. 

 

Key-words: Control constitutionality. Heads of Government. Public Council. 

Constitutional supremacy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Um dos temas de maior relevância no direito constitucional processual 

brasileiro contemporâneo é o controle de constitucionalidade das leis e atos 

normativos realizado pelo Supremo Tribunal Federal.  

A hipertrofia legislativa do Poder Executivo (que tem abusado da 

prerrogativa de editar medidas provisórias, conferida pelo art. 62, “caput”, da 

Constituição Federal de 1988 1 ) aliada ao exercício precário dos deveres 

constitucionais pelo Poder Legislativo, alçou aquele Tribunal à condição de ator 

político dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Entretanto, a par dos holofotes da mídia e da atenção da sociedade, 

indagações de suma importância surgem no cotidiano dos demais poderes 

constituídos. Diuturnamente, os chefes dos poderes encontram-se diante de 

situações, na esfera administrativa, que demandam resolução célere, mas que 

esbarram em impeditivos legais de duvidosa e, por vezes, de inconstitucionalidade 

manifesta. 

A doutrina tradicional entende que o chefe de poder – tal como os demais 

administradores públicos – é um “escravo da lei”, devendo pautar sua conduta pelo 

princípio da legalidade, ou seja, enquanto ao particular é dado fazer tudo que a lei 

não proíbe, ao administrador só resta os estritos ditames legais. 

O problema reside no fato de que nem sempre a chefia do poder possui 

tempo hábil para provocar a autoridade responsável por propor a ação de controle 

concentrado de constitucionalidade cabível ou, quando a mesma possui legitimidade, 

não se mostra viável, aguardar a resposta do Poder Judiciário. 

Antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade 

de que os chefes de poderes, ao se depararem com uma lei que considerem 

inconstitucional, deixem de aplicá-la no âmbito de sua administração, em decisão 

fundamentada, de preferência após homologação de parecer normativo. Essas 

decisões, que remontam o início e meados do século XX, são criticadas por parte da 

doutrina, pois após a extensão constitucional do rol dos legitimados para propor a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, operada pela Emenda Constitucional nº 

_________________ 
1
 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) (BRASIL, 1988, online) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
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03/93 - não faria mais sentido a negativa de aplicação da lei tida por inconstitucional 

por parte do Poder Executivo. 

Alega-se, basicamente, que permitir tal conduta afrontaria o princípio da 

segurança jurídica, pois mais de cinco mil administradores (apenas no Poder 

Executivo, somando-se o presidente da República, governadores e prefeitos) 

poderiam se escusar de aplicar as leis tidas por inconstitucionais. 

Doutra banda, seus defensores sustentam que o administrador, antes de 

um “escravo da lei”, deve ser fiel guardião da Constituição Federal, razão pela qual, 

ao prestigiar o princípio da supremacia constitucional (fundamento da origem do 

sistema difuso norte-americano e ainda hoje viga-mestra do tradicional sistema de 

controle de constitucionalidade das leis e atos normativos), também estaria 

observando princípio da legalidade estrita. 

O estudo mostra-se pertinente principalmente quando confrontados com 

dados sobre declarações de inconstitucionalidade reconhecidas pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

Tomando como parâmetro o ano de 2007, 80,4% (103 de um total de 128) 

das leis brasileiras foram julgadas total ou parcialmente inconstitucionais (contra 

75,5% em 2006), sendo que a União participou com um índice de 55,5% (58,3% em 

2006) e os Estados com 87,1% (82,4% em 2006). Todas as três normas produzidas 

pelos Tribunais vinculados à União, por exemplo, foram consideradas em desacordo 

com a Constituição Federal (contra 70% no ano de 2006), enquanto que todos os 

Tribunais Estaduais somados obtiveram índice de 66,6% (foi 80,0% em 2006). Das 

42 leis questionadas pelo Executivo em 2006, 33 foram consideradas em desacordo 

com o texto constitucional. De 1988 a 2007, mais de quatro mil normas já haviam 

sido confrontadas perante o Supremo (ANUÁRIO DA JUSTIÇA, 2007; 2008). 

Adotando-se a teoria de poder uno, com tripartição das funções estatais, 

sugerida modernamente por Montesquieu, a quem compete velar pela supremacia 

da Constituição frente às demais normas? Ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, 

ao Poder Executivo, cada um isoladamente, ou a todos, concomitantemente? Esta é 

a principal pergunta que se procurará responder neste trabalho, mas para isso faz-se 

necessário uma imersão na história constitucional do controle de constitucionalidade 

de leis e atos normativos. 
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O interesse no estudo e aprofundamento do tema surgiu após caso 

concreto vivenciado no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, quando em 

julho de 2008, servidores de quadro recém-criado foram indicados para assumir 

cargos em comissão de assessor jurídico especial (junto a Procuradorias de Justiça 

e privativos de bacharéis em Direito), ainda estando em período de estágio 

probatório de seus cargos efetivos.  

A Lei Estadual nº 9.826/74 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 

Estado do Ceará) previa hipóteses de afastamentos dos servidores (art. 68) e, mais 

restritivamente, quais delas são aplicáveis àqueles que se encontram em estágio 

probatório, não contemplando, neste caso, a possibilidade de afastarem-se para 

assumir cargos de provimento em comissão. A ratio legis foi garantir que o servidor 

fosse efetivamente avaliado no cargo para o qual prestou concurso, com viso de 

adquirir a estabilidade no serviço público. 

O óbice legal foi superado pela então Procuradora-Geral de Justiça, 

criando-se, todavia, discrímen entre carreiras de nível superior e médio: aos 

analistas ministeriais – Direito (cargo de nível superior, com pré-requisito de 

investidura na referida Ciência) foram deferidos os afastamentos dos cargos, sem 

prejuízo da fluência do estágio probatório, ao passo que aos técnicos ministeriais 

(com exigência de investidura apenas a conclusão do ensino médio), que ao tempo 

da posse já tivessem a habilitação em ciências jurídicas, exigida para o provimento 

no cargo de assessoramento, foi imposta a interrupção do triênio probando como 

condição para posse e exercício no novo cargo. O imbróglio desaguou, em grau 

recursal, nos órgãos de cúpula da Instituição, o Colégio de Procuradores de Justiça 

e o Conselho Nacional do Ministério Público. 

Desde então, passou-se a observar inúmeras oportunidades nas quais os 

administradores – e mais notadamente o procurador-geral de Justiça, em razão das 

proximidades funcional e geográfica – deparava-se no cotidiano em que se via 

diante de lei, ao seu sentir, flagrantemente inconstitucional, sendo obrigado a tomar 

decisão em tempo hábil, sob risco de grave prejuízo aos seus administrados ou 

mesmo de perecimento do direito, o que instigou o aprofundamento no tema. 

Diante do quadro apresentado, no primeiro capítulo deste trabalho 

proceder-se-á breve estudo das origens do controle de constitucionalidade das leis e 

atos normativos – apresentando o princípio da supremacia da Constituição sobre as 

demais leis e atos normativos de um Estado -, bem como os principais modelos 
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existentes no direito comparado, para que se possa compreender o funcionamento 

da matriz de controle constitucional das leis brasileiras, abordando a questão 

conceitual da amplitude e da obediência ao princípio da legalidade pelos 

administradores públicos. 

Em um segundo momento, demonstrar-se-á o sistema adotado pela 

Constituição Federal de 1988, buscando responder, especialmente, se o sistema de 

controle de constitucionalidade das leis brasileiras admite o controle repressivo por 

Poderes diversos do Judiciário e demais poderes e, em caso afirmativo, quais as 

balizas que devem nortear tal conduta. 

Numa terceira etapa, discutir-se-á a posição do Ministério Público no 

ordenamento jurídico brasileiro, se Poder, órgão vinculado ou instituição autônoma, 

para então se concluir pela possibilidade ou não de equiparação aos demais 

Poderes constituídos, especialmente no que pertine a inaplicabilidade de leis 

consideradas constitucionais. 

Finalmente, far-se-á estudo de caso concreto de negativa de 

aplicabilidade de lei estadual considerada inconstitucional, ocorrido no âmbito do 

parquet cearense, chegando à conclusão sobre a correção ou não do resultado 

obtido. 
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2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
 

A compreensão do termo “controle de constitucionalidade” perpassa pela 

análise da parametricidade da Constituição em relação à legislação 

infraconstitucional, partindo-se da premissa que se deve observar a compatibilidade 

desta em relação àquela, e não o contrário, pois a Constituição é admitida como 

fonte de produção legislativa supralegal (exercendo função de supremacia no 

ordenamento jurídico), sendo, pois, formal e rígida (FERNANDES, 2013). 

Formal porque concebida e aprovada pelo Poder Constituinte Originário 

com o propósito de exercer função de superioridade perante as normas vindouras e 

rígidas porque, como forma de resguardo de sua força normativa e injunções 

políticas dos Poderes, dentro de determinada quadra histórica, sempre exigirá 

procedimento legislativo diferenciado, com quórum qualificado, para que seja 

modificada (“emendada”). 

 

2.1 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO  
 

A concepção da existência de leis inconstitucionais e de controle de 

constitucionalidade é de origem norte-americana, como se verá adiante, fundada na 

ideia de uma lei superior, dotada de rigidez, que só pode ser alterado por meio de 

processo legislativo especial, de quórum qualificado, e que a todas as demais leis se 

sobrepõe, pois a “A Constituição é uma lei superior, imutável por meios comuns” 

(MARSHALL apud SILVA, 2010). Entenda-se por meios comuns as hipóteses de 

alterações das leis, que via de regra exigem quórum de aprovação de maioria 

simples dos presentes. 

É essa supremacia que fundamenta a validade das normas 

infraconstitucionais e, não apenas exige que essas não a contrariem, mas também 

que não omitam providências que sejam necessárias à concretização dos 

postulados constitucionais. 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
 

A doutrina registra precedente histórico na Grécia Antiga do que hoje 

poderíamos chamar de uma primeira tentativa de estabelecer um controle de 
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determinada lei de um Estado, fundando-se na existência e necessidade de 

obediência a uma lei superior. 

Cruz (2004), citando doutrina de Capeletti, relata que, nas cidades gregas 

antigas (por volta do século V a.C.), havia basicamente duas espécies de normas 

que regiam a vida na polis: os nomóis, uma espécie de conjunto de leis principais, e 

as psefísmas, leis que hoje poderiam ser comparadas a decretos, frutos do trabalho 

de uma assembleia popular.  

Toda vez que se elaborasse uma psefísma que estivesse em desacordo 

com um nomói, poderia qualquer cidadão intentar uma ação criminal especial, 

chamada de Graphé Paranomón contra aquele que tivesse elaborado a norma 

violadora, sendo exigido, em Atenas, v.g., apenas que o acusador tivesse mais de 30 

anos, sendo possível que tanto este, quanto o acusado, contratassem juristas 

especializados para seu auxílio, a despeito de o Direito ainda não ser 

profissionalizado na época, verbis: 

 

(...) algumas cidades gregas diferenciavam os nomóis e as psefísmas, 
essas últimas, espécies de decretos, frutos do trabalho da Ekklesia, uma 
Assembleia Popular. Em Atenas, uma ação criminal especial denominada 
Graphé paranomón podia ser manejada por qualquer um do povo contra 
todo aquele que tivesse a inciativa de uma psefísma violadora de um nomói. 
 
Em Atenas, não se deu a profissionalização do Direito. Qualquer cidadão 
maior de 30 anos poderia mover a Graphé Paranomón perante a 
Assembléia ateniense. Era possível tanto ao acusar domo ao acusado a 
contratação de discursos junto a especialistas (logographoi), a despeito de 
os mesmos não serem treinadas em escolas jurídicas especializadas. (Cruz, 
Op. Cit., p. 34, destaques do autor) 

 

Embora a Graphé Paranomón fosse um instituto essencialmente 

repressivo, também servia para invalidar o ato tido como “ilegal”, havendo que se 

reconhecer seu valor histórico, ainda que a título coercitivo, como forma de intimidar 

o legislador a não elaborar norma que contrariasse o corpo de normas que eram 

valoradas como superiores pelos gregos.  

Barroso (2012) e Anjos Filho (2003) já relatam a existência do instituto na 

peça Antígona, de Sófocles, em que a personagem principal desafia a lei do rei em 

defesa de uma lei maior e anterior, associada ao direito natural de enterrar os mortos. 

O Direito Romano, por seu turno, não conheceu sistema de controle 

assemelhado ao grego, pois não era dado ao povo contestar a validade das leis 

editadas pelo Imperador. Durante o período republicano, entretanto, Cícero utilizava-
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se do pressuposto que as leis humanas deveriam se assemelhar à lei de Deus, 

instrumento que serviu como proteção dos menos favorecidos perante os abusos 

legislativos, “tìpicos do perìodo em que viveu, na qual Sila, Catilina, César e Otávio 

são figuras que bem exemplificam a época.” (CRUZ, Op. cit., p. 37)  

Dando um salto histórico para a Idade Moderna, pode-se afirmar, 

seguramente, que o sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos 

normativos adotado pela grande maioria das nações que possuem Constituições 

escritas e que adotam o regime democrático deita raízes nos Estados Unidos da 

América, mais precisamente no leading case Marbury v. Madison (1803)2. 

Marbury havia sido nomeado para o cargo de juiz de paz do Distrito de 

Columbia (após aprovação no Senado), no apagar das luzes do governo do 

presidente John Adams (1797-1801), do Partido Federalista, que se encontrava no 

seu último dia de mandato. 

Ocorre que, devido à precariedade do serviço de comunicação – 

considerada a extensão territorial americana e a ausência de métodos modernos – 

Marbury não pôde tomar posse antes que o republicano Thomas Jefferson tomasse 

posse na Presidência da República, ordenando que seu Secretário de Estado, 

Madison, negasse posse àquele, o que acarretou sua insurgência junto à Suprema 

Corte, visando a concessão de um mandamus para que o Secretário fosse 

compelido a lhe dar posse.  

Conforme anota Moraes (2013), a questão de fundo não era pura e 

simplesmente jurídica, mas também envolvia componentes políticos, uma vez que a 

Suprema Corte era composta, em sua maioria, por representantes do partido 

federalista, enquanto que o Congresso e o Executivo estavam sob o comando dos 

_________________ 
2
 Embora atribua à decisão de Marshall o seu devido valor jurídico-histórico, Dallari (2013, p. 281) 

lembra que as discussões teóricas sobre o controle de constitucionalidade das leis por parte do Poder 
Judiciário já haviam sido levantadas em artigo escrito por Alexander Hamilton, em 1787, que depois 
seriam integrados no célebre livro O federalista: 
“Uma particularidade que deve ser ressaltada, por ser um aspecto relevante da história e para fazer 
justiça a uma das mais eminentes figuras do constitucionalismo é que, alguns anos antes da 
Suprema Corte estadunidense, e certamente influindo na elaboração do voto do Juiz Marshal (sic), a 
questão do controle de constitucionalidade havia sido suscitada em discussões teóricas diretamente 
relacionadas com a criação da Constituição dos Estados Unidos da América. A síntese dessas 
discussões foi exposta com toda a clareza e avaliação crítica por Alexander Hamilton, que fez a 
defesa do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário num dos artigos escritos em 1787, por 
três propagandistas da Constituição, e que depois foram reunidos num livro que foi denominado O 
federalista. O artigo de Hamilton que trata desse sistema foi incluído naquela coletânea com o 
número 78.” 
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republicanos, que jamais aceitariam a intervenção do Poder Judiciário na condução 

dos negócios políticos do Poder Executivo. 

O Chief Justice John Marshall resolveu o impasse de forma extremamente 

hábil, analisando a questão sob enfoque constitucional. Considerou que embora a 

Lei Judiciária de 1789 autorizasse a Corte a expedir mandados para anular atos 

ilegais do Executivo (considerando, quanto ao mérito, o ato de Madison como ilegal), 

a própria Constituição disciplinava os casos de competência originária daquele 

Tribunal (artigo III, Seção 2), não podendo ser alargada por espécie legislativa de 

estatura inferior. Declarou-se, pois, incompetente para examinar o pedido. 

Curiosamente, ainda que o mérito não tenha sido solucionado o impasse, 

o voto de Marshall, pela primeira vez na história de uma Corte Constitucional, 

afirmava a superioridade hierárquica de uma Constituição frente às demais espécies 

legislativas, bem como a autoridade do Poder Judiciário para dar a última palavra 

sobre a interpretação a ser dada às leis, conforme destaca Swisher (apud MORAES, 

Op. cit., p. 80): 

 

É da competência especial, bem como dever do Poder Judiciário, dizer o 
que é Direito. Aqueles que aplicam a regra a casos particulares devem, 
necessariamente, expor e interpretar aquela regra. Se duas leis entram em 
conflito, os tribunais devem decidir sobre a aplicação de cada uma. 

 

Nascia, então, de maneira tímida, o sistema de controle de 

constitucionalidade difuso das leis e atos normativos. 

Após a histórica decisão de 1803, a Suprema Corte só viria a declarar 

novamente uma lei inconstitucional em 1857, em Scott v. Sanford (caso Dred Scott), 

quando considerou inconstitucional a seção 8ª do Missouri Compromise Act, de 

1850, que proibira a escravidão em todo o território americano. Na época, o Chief 

Justice Taney, relator do caso, entendeu que o ato violava o direito fundamental do 

cidadão de não ser expropriado sem uma justa indenização (due processo of law), 

previsto na 5ª Emenda da Constituição Americana, considerando que as leis 

permitiam a um cidadão que fosse proprietário de um escravo. 

 

2.3 GRANDES MODELOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
 

A partir da decisão da Suprema Corte Americana de 1803, pelo menos 

três grandes modelos, sistemas ou matrizes de controle de constitucionalidade 
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foram desenvolvidos e passaram a influenciar as demais nações democráticas que 

adotam Constituições como lex mater do Estado. 

 

2.3.1 Modelo Norte-Americano de Controle de Constitucionalidade (Sistema 

Judicial de Controle Difuso) 

 

O modelo americano contempla o direito de qualquer cidadão acionar o 

Poder Judiciário requerendo a proteção a determinado bem jurídico, aduzindo estar 

o mesmo sendo contrariado por lei ou ato normativo, elaborado pelo poder público, 

que não se compatibiliza com a Constituição. 

Permite à Suprema Corte e a qualquer tribunal ou juiz tanto o controle de 

leis e atos normativos federais, como também em relação às leis ou atos normativos 

estaduais e municipais, sendo possível até mesmo afirmar que estas representavam, 

em meados da década de 80, a maioria das normas declaradas inconstitucionais, 

seja por violação direta à Constituição americana, seja por serem suplantadas por 

leis federais, segundo o princípio constitucional da supremacia federal. (MORAES, 

2013) 

Moraes (Idem, p. 84) ressalta, porém, que na prática tal atividade acaba 

sendo efetivamente exercida pelos tribunais superiores: 

 

(...) apesar de o controle difuso permitir a todos os juízes e tribunais a 
declaração incidental de inconstitucionalidade de lei contrária à Constituição, 
somente em casos excepcionalíssimos o juiz americano de primeiro grau 
exerce essa competência, que de resto acaba sendo reservada, na prática, 
para os tribunais superiores. 

 

Não se encontra, todavia, no âmbito de competências da Suprema Corte, 

a possibilidade de exame abstrato de inconstitucionalidades de leis ou atos 

normativos do poder público, por meio de ação originária, com efeito erga omnes, 

conforme definido em Muskrat v. United States (219 U. S. 346 – 1911). 

Dentre as principais características do modelo de controle americano 

pode-se destacar (MORAES, 2013): 

a) O dever de todos os órgãos jurisdicionais exercerem o controle de 

constitucionalidade em face de normas federais, estaduais e municipais; 

b) A recomendação para os tribunais não analisarem questões 

constitucionais sem que seus órgãos estejam sem a presença de todos os 
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juízes, diante da repercussão social que os efeitos da decisão podem 

produzir; 

c) O conhecimento de questões de inconstitucionalidade mediante 

reconhecimento de lesão a direito de pessoa; 

d) A regra é a constitucionalidade da lei, devendo a inconstitucionalidade 

ser reconhecida apenas quando absolutamente necessária para a solução 

de casos concretos, em casos de discordância clara (opposition); 

e) Impossibilidade de exame da conveniência e oportunidade da edição 

da lei, mas apenas do confronto com a Constituição; 

f) Impossibilidade de exame da lei ou ato normativo com princípios 

republicanos implícitos; 

g) Prevalência dos fins visados pela Constituição quando da interpretação 

da lei ou ato; 

h) Possibilidade de se reconhecer a inconstitucionalidade parcial de uma 

lei; 

i) A validade do ato legislativo não se vincula aos motivos de sua edição; 

j) Uma vez declarado nulo o ato legislativo, este não gera direito e nem 

obrigações, tal e qual se nunca tivesse existido (efeitos ex tunc). 

 

Fernandes (2013) observa que muito embora o modelo norte-americano 

ainda se guie pelo princípio do Stare decisis (ater-se ao decidido) e os efeitos da 

decisão sejam apenas inter partes, vem ganhando cada vez mais força a tese da 

vinculação das decisões da Suprema Corte Americana a todos os órgãos do Poder 

Judiciário daquele país, ainda que tomadas após a análise de casos concretos. 

 

 

2.3.2 Modelo Austríaco de Controle de Constitucionalidade (Sistema Judicial 

de Controle Repressivo) 

 

O modelo de controle de constitucionalidade austríaco tem como marco a 

Constituição da Áustria de 1920 – cujo principal mentor foi Hans Kelsen3, parte da 

_________________ 
3
 Embora a Constituição Austríaca de 1º de outubro de 1920 seja largamente considerada pela 

doutrina como o paradigma que inaugura o controle concentrado de constitucionalidade, Dallari 
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premissa que o Poder Judiciário atuaria no controle das lei e atos normativos como 

“legislador negativo”, a partir das seguintes caracterìsticas (FERNANDES, 2013): 

 

a) a Constituição deveria prever a criação de uma “Corte” ou “Tribunal 

Constitucional”, que teria o monopólio no controle de constitucionalidade 

das leis, daí o porquê da expressão controle concentrado, diversificando-

se, assim, da matriz norte-americana, na qual qualquer juiz poderia 

declarar uma lei inconstitucional – conforme visto, em controle difuso; 

b) esse controle não pode ser realizado pela via incidental, ou seja, o 

Tribunal Constitucional não examina casos concretos em que a 

interpretação constitucional é apenas um rito de passagem para a solução 

do litígio, mas pela via principal, em ação proposta com a única finalidade 

de discutir a lei (ou trecho dela) que se repute como inconstitucional, de 

forma abstrata (atuando como “legislador negativo”), cuja decisão será 

oponível a todos (efeitos erga omnes), em processo no qual inexistem 

partes, mas somente interessados, o que a doutrina tem chamado de 

processo objetivo; 

c) a decisão da Corte Constitucional produziria efeitos ex nunc (pro 

futuro), pois enquanto o ato normativo questionado não fosse declarado 

inconstitucional, ele seria válido, já que a nenhum juízo (que não àquela 

Corte) era dado exercer tal controle, razão pela qual a decisão anularia o 

ato/lei (anulabilidade), produzindo julgado de natureza constitutiva, ao 

contrário do modelo norte-americano, no qual a sentença apenas declara 

a inconstitucionalidade (nulidade), produzindo efeitos ex tunc (retroativos). 

 

Capeletti (apud FERNANDES, Op. cit., p. 1077) aponta a insegurança 

jurídica da tradição jurídica europeia como um dos principais fatores que teriam 

levado Kelsen a desenvolver sistema totalmente diverso do norte-americano: 

 

1) Na tradição europeia da civil law inexistia o princípio do stare decisis, 
típico do common law. Isso propiciava um efeito indesejado para o sistema 
jurídico, na medida em que uma mesma lei poderia ser declarada 

                                                                                                                                                                      

(2013) registra que a Constituição da Tchecoslováquia, elaborada sob a mesma influência de Kelsen, 
lhe era brevemente mais antiga, pois aprovada em 29 de fevereiro do mesmo ano. 
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inconstitucional por alguns juízes e declarada constitucional por outros, não, 
gerando um conflito insustentável no Poder Judiciário, consubstanciado 
numa lógica de incerteza e insegurança no sistema, causando 
consequências para a sociedade e para o Estado; 2) mesmo se uma lei 
fosse declarada inconstitucional pelo órgão último do Poder Judiciário, essa 
decisão só valeria nos contornos do mesmo, devendo, quem desejasse a 
mesma declaração, recorrer novamente ao Poder Judiciário para tal. Nesse 
sentido, uma lei, inúmeras vezes declarada inconstitucional, sempre teria a 
necessidade de um interessado propor uma nova ação em juízo para que 
fosse de novo declarada inconstitucional, ensejando uma multiplicação de 
demanda insustentável. 

 

O modelo desenvolvido por Kelsen mostrou-se eficiente, influenciando as 

Constituições de grande parte da Europa, principalmente pós-Segunda Guerra 

Mundial, tais como: Itália (1948); Alemanha (1949); Chipre (1960); Turquia (1961); 

Grécia (1975); Portugal (1976, com a criação do Tribunal Constitucional em 1982); 

Espanha (1978) e Bélgica (1984) (FERNANDES, 2013), assim como o Brasil, que 

abraçou o modelo concentrado na Constituição de 1934. 

 

2.3.3 Modelo francês de Controle de Constitucionalidade (Sistema Político de 

Controle Preventivo e Repressivo) 

 
 

Durante muito tempo os franceses rejeitaram a ideia de instituir um 

controle de constitucionalidade de suas leis, o que acarretou na demora em 

reconhecer a legitimidade do Conselho Constitucional Francês. 

Essa aversão, conforme lembra Moraes (Op. cit., p. 121), tem origem nas 

concepções da própria Revolução Francesa de 1789, que dentre seus ideais, 

defendia a existência de uma Constituição escrita como forma de proteger o cidadão 

frente às arbitrariedades dos monarcas4. 

Embora essa assertiva possa não fazer sentido num primeiro momento, é 

preciso rememorar que os ideais revolucionários gauleses eram inspirados 

_________________ 
4
 O autor faz interessante anotação sobre o registro histórico de Pierre Bon, o qual esclarece que no 

período pós-Revolução houve apenas duas iniciativas legislativas no sentido de se estabelecer um 
controle de constitucionalidade das leis francesas: o projeto Kersaint, apresentado em 1792 perante a 
Assembleia Legislativa e a Justiça Constitucional (Jurie Constitutionnaire) proposta por Sieyès aos 2 
e 18, Thermidor, ano III. (BON, Pierre apud MORAES, 2013). Bonavides (2013) registra, porém, 
tentativa ainda mais remota de controle constitucional das leis por órgão político francês, no caso pelo 
Senado da Constituição de 14 de janeiro de 1852, fazendo as vezes, praticamente, de uma segunda 
Câmara Legislativa. 
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diretamente na obra de Jean Jacques Rousseau, que defendia a supremacia da lei 

e, consequentemente, do Parlamento, enquanto vontade soberana do povo. 

Assim, para os seguidores do filósofo iluminista, era inconcebível que 

uma lei, enquanto manifestação soberana da vontade popular, pudesse ser injusta 

ou inconstitucional. 

Junte-se a isso o fato de que os revolucionários franceses viam, com 

grande desconfiança, a magistratura, que por séculos legitimou os desmandos da 

Monarquia e sempre se posicionando de modo contrário às reformas 

administrativas, servindo assim como instituição de defesa do Ancien Régime. 

Somente no início do século XX, mais precisamente nas eleições 

legislativas de 1919 é que o debate sobre a criação de uma corte constitucional 

começa a amadurecer na França, reflexo da grande influência das decisões da 

Suprema Corte Americana na doutrina e classe política francesa. Bon (apud Moraes, 

Op. cit., p. 122) lembra que pesquisa realizada pelo jornal Le Temps constatou que 

os franceses eram favoráveis não só à criação de um órgão de cúpula responsável 

pelo controle de constitucionalidade das leis, mas que também qualquer juiz 

pudesse fazê-lo, à semelhança do modelo norte-americano. Conforme rememora 

Moraes (Ibid., p. 122), os trabalhos do magistrado Alexis de Tocqueville, de grande 

prestígio à época, analisavam detidamente o sistema penitenciário ianque, mais 

notadamente quanto às estruturas judiciais e governamentais daquele país. 

Somente com o advento da Constituição francesa de 1946 é que foi 

constituído um Comitê Constitucional, com status diferenciado e função jurisdicional, 

composto pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia Nacional 

Constituinte, pelo Presidente do Conselho da República e por sete membros 

escolhidos pela Assembleia Constitucional, garantida a representação proporcional 

dos diversos grupos, e de três membros escolhidos pelo Conselho da República, 

seguindo os mesmos preceitos dos eleitos pela Assembleia, totalizando, assim, 

treze membros. (MORAES, Op. cit., p. 122) 

Uma vez verificada a incompatibilidade de uma lei com a Constituição, de 

acordo com o art. 93, da Constituição francesa de 1946, deveria ser reenviada à 

Assembleia Nacional para nova deliberação. Mantida a deliberação, a promulgação 

da lei ficava suspensa até que se adequasse ao decidido pelo Comitê 

Constitucional. 
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Observe-se que tal modelo tinha sua eficácia comprometida porque não 

proibia o legislativo de persistir no erro, possibilitando o surgimento de crises 

institucionais, sendo tal controle, na verdade, praticamente inexistente até 1958 

(BON apud MORAES, Op. cit., p. 123) ou em linhas mais fortes, de “desempenho 

medìocre e obscuro” (BONAVIDES, 2013, p. 311). 

Traçando um paralelo com o constitucionalismo brasileiro, interessante 

notar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mais de quatro 

décadas após a experiência gaulesa, trouxe importante dispositivo (§4º, art. 60) 

vedando ao parlamento discutir, em nível de emenda constitucional, qualquer 

proposta tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, 

secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e 

garantias individuais. 

Foi somente com a promulgação da Constituição da 5ª República, em 

1958, que ocorreu a criação do Conselho Constitucional, dotado de jurisdição 

constitucional, inclusive para realizar o controle de constitucionalidade de leis, muito 

embora, de fato, referido controle só tenha adquirido efetividade a partir de 1971, 

segundo registram Troper e Luchaire (apud MORAES, Op. cit., p. 123). 

Assim, embora tenha nascido como órgão fiscalizador do Parlamento, aos 

poucos o Conselho Constitucional foi exercendo, efetivamente, seu papel no 

controle preventivo de constitucionalidade das leis e, sobretudo, na proteção dos 

direitos e garantias fundamentais, sendo o ponto de partida desse novo papel a 

decisão 71-44 DC, de 16.07.1971, que reconheceu a normatividade do preâmbulo 

da Constituição, possibilitando, então, o controle de constitucionalidade das leis que 

afrontassem os direitos fundamentais lá consagrados (MORAES, 2013). Perdem 

força, pois, as acepções de Fabre (apud BONAVIDES, Op. cit., p. 311-312), para 

quem a meta do controle político é assegurar o critério de repartição de 

competências, relegando a um segundo plano a proteção direta dos direitos e 

garantias fundamentais. 

O Conselho Constitucional, independente e autônomo em relação aos 

demais poderes, apresenta composição híbrida, com nove membros nomeados 

politicamente pelo Executivo e pelo Parlamento e os membros de direito ou 

membros natos, correspondente a todos os ex-Presidentes da República, fazendo 

assim com que o órgão não tenha quantitativo fixo. 
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Atua o Conselho, via de regra, por provocação do Governo ou pelo 

presidente de qualquer das Casas Legislativas, quando no curso do processo 

legislativo se verifique que uma proposição ou emenda esteja em desacordo com o 

art. 38 da Constituição5. Este dispositivo permite ao Governo, mediante autorização 

parlamentar, editar ordenanças (espécie de decreto-lei), durante prazo determinado, 

para a execução de seu programa. Logo, as principais controvérsias gravitam em 

torno de se averiguar se determinada proposição é ou não matéria afeta à reserva 

de lei ou até mesmo se fere a autorização concedida ao executivo em face do citado 

artigo, ou seja, se o Parlamento não usurpou da competência que este mesmo 

delegou ao Executivo. (MORAES, 2013) 

Age, ainda ex officio, aquele órgão ao examinar a compatibilidade das leis 

orgânicas (art. 46)6 e os regulamentos das assembleias parlamentares (art. 61)7, 

determinando, ainda, o mesmo artigo que o Conselho Constitucional pode ser 

provocado pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da 

Assembleia Constitucional, pelo Presidente do Senado Federal ou ainda por 60 

deputados ou 60 senadores. 

Terá o Conselho o prazo de 30 (trinta) dias para examinar a 

compatibilidade da proposição ou emenda com o texto constitucional, salvo se o 

Governo solicitar urgência, situação que faz o prazo decair para oito dias, ficando, 

em ambas as hipóteses, suspenso o prazo para a promulgação da lei questionada. 

(MORAES, 2013) 
_________________ 
5
 “ARTIGO 38º O Governo pode, para a execução do seu programa, pedir ao Parlamento autorização 

para tomar com base em portarias, durante um prazo limitado, medidas que estão normalmente no 
âmbito da lei.  
As portarias são aprovadas no Conselho de Ministros após edital do Conselho de Estado. Entram em 
vigor a partir da sua publicação, mas caducam se o projeto de lei de ratificação não for apresentado 
perante o Parlamento antes da data fixada pela lei de habilitação. Eles podem ser ratificados apenas 
de forma expressa.  
À expiração do prazo mencionado no primeiro parágrafo do presente artigo, as portarias podem ser 
alteradas apenas pela lei nas matérias que são do domínio legislativo.” (FRANÇA, 2015, online) 
 
6
 “ARTIGO 46º 

As leis orgânicas podem ser promulgadas apenas após a declaração pelo Conselho Constitucional da 
sua conformidade com a Constituição.” (FRANÇA, op. Cit.) 
 
7
 “ARTIGO 61º As leis orgânicas, antes da sua promulgação, as propostas de lei mencionadas no 

artigo 11 antes de serem submetidas ao referendo e os regulamentos das assembleias 
parlamentares, antes da sua aplicação, devem ser submetidos ao Conselho Constitucional, que se 
pronuncia sobre a sua conformidade com a Constituição.  
Com os mesmos fins, as leis podem ser submetidas ao Conselho Constitucional, antes da sua 
promulgação, pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, presidente da Assembleia Nacional, 
Presidente do Senado ou por sessenta deputados ou sessenta senadores.” (Ibidem) 
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A terceira hipótese se refere à impugnação de tratados internacionais que 

contenham cláusulas supostamente inconstitucionais, os quais por não gozarem de 

status constitucional - embora superior às leis ordinárias – devem compatibilidade à 

Constituição francesa. Logo, uma vez provocado pelas autoridades já mencionadas 

nas hipóteses anteriores e tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade de 

determinada cláusula, não poderá o acordo internacional ser ratificado ou 

promulgado enquanto não sobrevier uma reforma do texto constitucional. (MORAES, 

2013) 

Não se pode olvidar que uma das fases mais importantes do modelo de 

controle de constitucionalidade das leis francesas adveio somente no recente ano de 

2008, após o Presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) ter promulgado a lei de 

revisão constitucional de modernisation des institutions de la Vème Republique (de 

modernização da Quinta República) nº 2008-724, resultado de trabalho apresentado 

pelo Comitê de Especialistas, apresentado pelo Governo ao Parlamento e aprovado 

pela Assembleia Nacional e pelo Senado, possibilitando o controle repressivo de 

constitucionalidade das leis por parte do Conselho Constitucional, aproximando a 

França, finalmente, ao modelo kelseniano. 

Segundo Moraes (Op. cit., p. 125), 

 

A Constituição francesa, com as subsequentes modificações da lei de 
revisão constitucional, passou a determinar que qualquer dispositivo legal 
declarado inconstitucional repressivamente pelo Conselho Constitucional, 
por provocação do Conselho de Estado (Conseil d’État) ou da Corte de 
Cassação, será expurgado do ordenamento jurídico com efeitos erga 
omnes, não retroativos (ex nunc), repristinatórios e vinculantes para todas 
as autoridades administrativas e jurisdicionais. 

 

Portanto, pode-se concluir que da sua origem, em meados do século XX, 

até os dias atuais, o controle de constitucionalidade das leis na França evoluiu, 

saindo das premissas fiscalizatórias e preventivas do Conselho Constitucional frente 

ao parlamento, para se aproximar do modelo proposto por Kelsen – e hoje adotado 

pelas grandes democracias europeias, admitindo também (desde 2008) o controle 

repressivo e vinculante a todas as autoridades administrativas e judiciais. 
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2.3.4 Outros modelos de controle de constitucionalidade 
 

Poder-se citar, ainda, outros modelos de controle de constitucionalidade 

que, de certa forma influenciam as nações democráticas e o Brasil, como por 

exemplo a escola alemã e sua ideia de “recorte” de inconstitucionalidade, na qual o 

magistrado ou tribunal, ao analisar que a solução de dado caso concreto depende 

de interpretação sobre a constitucionalidade de determinada questão, faz um 

“recorte”, ou seja, retira a questão controvertida sob a óptica constitucional do caso 

em exame, sem citar as partes ou algo que possa identificá-las, remetendo ao 

Tribunal Constitucional Alemão, para que decida a questão. 

Embora esse modelo não tenha sido adotado pelo ordenamento 

brasileiro, é inegável a contribuição germânica quanto às técnicas de controle das 

normas, principalmente pela influência exercida na formação de alguns ministros do 

Supremo Tribunal Federal, notadamente, sobre o ministro Gilmar Ferreira Mendes. 

É significativa a contribuição do Tribunal Federal Alemão na construção 

de novas perspectivas de controle de constitucionalidade das normas, mormente 

após as atrocidades cometidas na 2ª Guerra Mundial e do julgamento de 

Nuremberg, tendo se notabilizado pela defesa dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, sob influxos de juristas contemporâneos como Konrad Hesse (com a obra 

“A Força Normativa da Constituição”), Peter Harbële, Esse, dentre outros.  

Dallari (Op. cit., p. 343-344) registra que o Tribunal Constitucional, desde 

sua fundação, em 1951, tem sede na cidade de Karlsruhe, distante dos outros 

órgãos de cúpula do Judiciário, que ficam em Berlim. Ademais, não integra esse 

Poder, tendo por missão apenas “assegurar que todas as instituições do Estado 

obedeçam à Constituição, o que tem sido especialmente importante para a proteção 

dos direitos fundamentais”, o que lhe tem conferido muito prestígio. 

O sistema português, por seu turno, sofreu grande influência brasileira na 

sua concepção, mormente quando resolveu aderir ao método de controle difuso de 

constitucionalidade. 
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3 O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
 

 

A formulação legislativa no Brasil nem sempre se 
reveste da necessária qualidade jurídica, o que é 
demonstrado não só pelo elevado número de 
ações diretas produzidas perante o STF, mas, 
sobretudo, pelas inúmeras decisões declaratórias 
de inconstitucionalidade.  
Mello Filho (ANUÁRIO DA JUSTIÇA, 2007, p.35-
36) 

 

A República Federativa do Brasil tem como Carta Política a Constituição 

Federal de 1988, a qual adotou modelo híbrido de controle de constitucionalidade, 

admitindo, ao mesmo tempo, a fiscalização pela via difusa ou de exceção (modelo 

norte-americano), bem como pela via concentrada ou de ação (modelo austríaco 

kelseniano), possuindo, porém, particularidades interessantes desde o tempo que o 

país ainda se organizava sob a forma de Estado Unitário e tinha o Império ou 

monarquia como forma de governo. 

 
3.1 HISTÓRICO 

 

Considera-se, formalmente, que o controle de constitucionalidade das leis 

no direito brasileiro começa com a Constituição de 1824, trazia apenas o pálido 

instituto da inspeção de inconstitucionalidade (art. 173) 8 , de feição nitidamente 

política, pois outorgava à Assembleia Geral a competência para do exame do 

respeito à Constituição, “para prover como fôr justo”. A Carta outorgada só era 

parcialmente rígida, pois só se considerava matéria constitucional o que guardasse 

relação com os limites e atribuições dos Poderes Políticos (Legislador, Moderador, 

Executivo e Judicial), bem como com os direitos políticos e individuais dos cidadãos 

(art. 178)9, podendo todas as demais questões ser alteradas pelas leis ordinárias 

(BONAVIDES, Op. cit., p. 338-339). 

O controle efetivo de conformidade das leis para com a Constituição no 

direito brasileiro começa com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, 

_________________ 
8
 “Art. 173. A Assembléa Geral no principio das suas Sessões examinará, se a Constituição Politica 

do Estado tem sido exactamente observada, para prover, como fôr justo”. (BRASIL, online, 1824) 
 
9
  “Art. 178. E' só Constitucional o que diz respeito aos limites, e attribuições respectivas dos Poderes 

Politicos, e aos Direitos Politicos, e individuaes dos Cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, póde 
ser alterado sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinarias.” (Ibid.) 
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a qual trazia a hipótese de recurso para o Supremo Tribunal Federal das decisões 

dos tribunais de justiça dos Estados, em última instância, que considerassem leis ou 

atos dos Governos dos Estados como válidos (art. 59, §1º)10. Contrario sensu, uma 

vez um Tribunal de Justiça considerasse determinada lei ou ato de governo como 

inconstitucional, não haveria como se interpelar o órgão máximo do Poder Judiciário, 

tendo tal decisão caráter definitivo. Inaugurava-se, assim, o controle judicial difuso 

de constitucionalidade das leis e “atos de governo” no direito nacional. 

Dimoulis e Lunardi (2013) chamam a atenção para o Decreto Provisório 

510, de 22.06.1890, também conhecido como “Constituição Provisória”, que permitia 

ao STF julgar as causas, em grau de recurso, decididas em última instância pelos 

tribunais de justiça dos Estados, quando estes tivessem considerado como válidos 

leis e atos do Governo, contestados em face da Constituição (art. 58, §1º, “b”), 

dispositivo que seria reproduzido de forma semelhante no Decreto do Governo 

Provisório 848, de 11.10.1890 (art. 9º, Paragrapho único, “b”). 

Bonavides (2013) ressalta a importância da Lei 221, de 20 de novembro 

de 1894, que organizava a Justiça Federal e, em seu art. 13, §10, determinava que 

os juízes e tribunais deveriam deixar de aplicar aos casos concretos – e só entre as 

partes produzindo efeitos - as leis “manifestamente inconstitucionais”, modelo de 

nítida inspiração norte-americana (doutrina tayeriana de inconstitucionalidade). 

Canotilho (2009) registra que a Constituição de 1891 iria inspirar o 

surgimento da matriz difusa de controle de constitucionalidade das leis e atos 

normativos portugueses, que só foi incluído na Constituição de 1911 (art. 63). 

O controle por via de ação só chegaria ao direito brasileiro mais de quatro 

décadas depois, mais precisamente na Constituição de 1934, trazendo como 

novidade a necessidade de maioria absoluta de votos da totalidade de juízes de um 

tribunal como requisito indispensável para a declaração de inconstitucionalidade de 

_________________ 
10

 “Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: (omissis) 
§ 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo 
Tribunal Federal: 
................................................................................................................................................................... 
b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados em face da 
Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos, 
ou essas leis impugnadas.” (BRASIL, 1891, online) 
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lei ou ato do poder público – característica que adiante ficaria conhecida como 

cláusula de reserva de plenário. 

Inovou a segunda Constituição republicana ao atribuir ao Senado Federal 

a competência para suspender a execução total ou parcial de lei, ato, deliberação ou 

regulamento que tivesse sido declarado incompatível com o texto magno pelo Poder 

Judiciário.  

Trouxe a possibilidade de o Procurador-Geral da República levar ao 

conhecimento do Supremo Tribunal Federal lei federal que decretasse intervenção 

nos estados-membros, em casos de inobservância de certos preceitos 

constitucionais, requerendo, assim, a declaração de constitucionalidade da lei. 

(BONAVIDES, Op. cit., p. 340) 

Criou, ainda, instituto jurídico ímpar, o mandado de segurança, destinado 

a proteger direito ameaçado ou afastar atos manifestamente inconstitucionais ou  

ilegais, em casos certos e demonstráveis, por parte de quaisquer autoridades. 

Já a Carta de 1937 – autoritária e outorgada, também conhecida como 

Constituição polaca, dada as feições nitidamente fascistas – engendrou retrocesso 

no modelo concebido na Constituição anterior, pois sujeitava a decisão de 

inconstitucionalidade tomada pelos tribunais ao placet do Parlamento (este, por 

deliberação de 2/3 de cada uma das Casas, poderia invalidar a decisão judicial, 

tornando eficaz lei declarada inconstitucional), desde que o Presidente da República 

julgasse a dita lei por “necessária ao bem estar do povo, à promoção ou defesa de 

interesse nacional de alta monta”. 

A via de controle concentrado, naquela oportunidade, passaria a servir 

mais ao controle político das decisões judiciais por parte do Executivo, do que 

propriamente aos interesses nacionais, em concepção análoga que apareceria no 

direito francês, conforme demonstrado em tópico anterior. 

A Constituição de 1946 retoma o modelo democrático consagrado na 

Carta de 1934, com alterações pontuais. Foi sob os auspícios desta Carta que 

surgiu a ação direta de declaração de inconstitucionalidade, abrangendo, 

incialmente, somente as hipóteses de controle de atos sujeitos à intervenção federal 

(Lei nº 2.271/54 e Lei nº 4.377/64), para depois, com e edição da Emenda 

Constitucional nº 16/65, admitir o controle sobre “lei ou ato de natureza normativa, 

federal ou estadual, encaminhado pelo Procurador-Geral da República” (art. 101, I, 

“k”). 
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A Constituição de 1967 e a respectiva Emenda nº 01/69, conservaram o 

novo instituto construído na Carta anterior, sem alterações significativas. 

A Constituição da República Federativa de 1988 trouxe, por seu turno, 

trouxe interessantes avanços no controle de constitucionalidade das leis e atos 

normativos, com a criação de ações de controle ímpares, como por exemplo a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, assim como a ampliação do 

rol de legitimados para suscitar a inconstitucionalidade de norma junto ao Supremo 

Tribunal Federal por via de ação direta de inconstitucionalidade, após a Emenda 

Constitucional nº 03/93. 

Observa-se, pois, que em quase dois séculos de história constitucional, o 

Estado brasileiro apresentou significativa evolução no controle das normas 

inconstitucionais, saindo de um período em que era quase inexistente (Império), 

passando pela importação de modelos de controle existentes no direito comparado 

(americano e austríaco), até criar meios sui generis de exame das leis perante o 

Judiciário. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO 
 

Antes de ingressar no exame do objeto principal deste estudo, importa 

tecer algumas considerações sobre o controle de constitucionalidade no direito 

brasileiro. 

A ideia de controle de constitucionalidade das leis e da supremacia da 

Constituição Federal brasileira sobre as demais normas jurídicas deriva do modelo 

jurisprudencial norte-americano. Em virtude de sua superioridade, assentada na sua 

rigidez de alteração, deflui, como colorário, o princípio da supremacia constitucional. 

(SILVA, 2010) 

Segundo Dantas (2014), a inconstitucionalidade material de uma norma 

(leia-se lei ou ato normativo) pode ser verificada quando seu conteúdo (matéria) é 

incompatível com os preceitos constitucionais (texto propriamente dito e princípios 

implícitos), enquanto que a inconstitucionalidade formal é constatada quando a 

norma é editada em desobediência ao processo legislativo específico fixado pela 

Constituição Federal, ou seja, desrespeito ao rito, ao procedimento previamente 

estabelecido para sua elaboração. 
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Em ambas as hipóteses do parágrafo anterior, verifica-se uma conduta 

positiva do Estado, que ao editar uma lei ou ato normativo, contraria os preceitos 

constitucionais, daí porque se fala em inconstitucionalidade por ação. Há situações, 

porém, em que o legislador peca por inação, quando, v.g., deixa de regulamentar 

determinado dispositivo constitucional, impedindo o exercício de direitos e deixando 

de estabelecer deveres aos jurisdicionados, hipótese conhecida como 

inconstitucionalidade por omissão. 

Quanto ao momento do controle de constitucionalidade, pode ser 

classificado como preventivo - se visa impedir o ingresso de uma norma viciada no 

ordenamento jurídico – ou repressivo - se tem como objetivo extirpar uma norma já 

promulgada e publicada (não se faz necessário que tenha entrado em vigor). 

Quanto ao órgão que realiza o controle, pode-se classificar o sistema 

como político, quando feito por órgão não integrante de Poder Judiciário (Poder 

Legislativo ou ainda por uma Corte Constitucional), jurisdicional (ou judicial), se 

efetivado por órgão do Poder Judiciário ou misto, quando atribuído ao Judiciário e a 

outros poderes, concomitantemente. 

O modelo brasileiro de controle de constitucionalidade vigente, 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988, é tido como híbrido, pois admite os 

tipos político (preventivo e repressivo) e jurisdicional (preventivo e repressivo), 

garantindo, assim, a ampliação do controle sobre as normas e o respeito à 

Constituição Federal11. 

Nesse sistema, compete ao Poder Legislativo o controle preventivo de 

constitucionalidade das leis e atos normativos, através do exame da compatibilidade 

dos projetos de lei, emendas constitucionais e de outros atos frente à Constituição 

Federal, devendo os parlamentares votar contra ou mesmo sequer submetê-los à 

deliberação (rejeitando o projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal). Trata-se de juízo eminentemente 

político. Entende-se que este Poder exerce o controle repressivo de 

constitucionalidade apenas quando, constatando vício de constitucionalidade, não 

converte a medida provisória (ou trecho dela) editada pelo Presidente da República 

_________________ 
11

 Dallari (2013) observa que o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro vem exercendo 

grande influência sobre o Judiciário de outros países da América do Sul. 
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em lei. Vale frisar que a não convalidação também pode ocorrer em virtude apenas 

da análise da conveniência e oportunidade da matéria discutida na referida medida. 

Compete, ainda, ao Senado Federal, “suspender a execução, no todo ou 

em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal” (art. 52, X) (BRASIL, 1988, online). 

Ao Poder Judiciário compete, precipuamente, a preservação da ordem 

jurídica, incumbindo ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre a 

interpretação da Constituição, quer seja em controle concentrado (art. 102, I, “a”) – 

com efeitos erga omnes e vinculantes aos demais poderes -, quer seja em controle 

difuso (art. 103, I, “c”). Cumpre observar que a qualquer juiz, bem como a órgãos 

fracionários de tribunais, é dado afastar a incidência de norma que considere 

inconstitucional no caso concreto (incidenter tantum). Compete-lhe, intervir, 

preventivamente, apenas nos casos em que parlamentares estejam sendo 

submetidos a situações que violem o devido processo legislativo. 

Ao Poder Executivo, via de regra, cabe o controle preventivo das leis e 

atos normativos, através do uso do instituto do veto a determinado artigo ou a inteiro 

teor de lei, o qual pode ser derrubado pela maioria das casas legislativas. Outra 

hipótese, que será o foco deste estudo, é a rejeição da aplicabilidade de normas 

consideradas inconstitucionais parte do Poder Executivo, no plano administrativo, 

bem como pelos demais chefes de cada poder. 

São instrumentos jurídicos aptos a contestar a validade de leis e atos 

normativos, pela via de ação e em sede de controle concentrado, junto ao Supremo 

Tribunal Federal: 

a) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual (art. 102, I, a), seja de atos comissivos ou omissivos; 

b) ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

(art. 102, I, a);  

c) ação direta de inconstitucionalidade interventiva (arts. 36, III e 34, VII); 

d) arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º). 

 

Ao Poder Judiciário Estadual cabe à guarda das Constituições Estaduais 

em face de leis estaduais ou municipais que lhe contrariem (art. 125, §2º). 

Via de regra, a legislação municipal não pode ser confrontada, pela via de 

ação, por ofensa à Constituição Federal, mas somente em face da Constituições 
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Estaduais, conforme previsão do art. 102, I, a, da Carta Magna de 1988. A exceção 

fica por conta do art. 1º, da Lei nº 9.882/99, que regula o processo da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, o qual permite, de forma definitiva e com 

eficácia geral, solver tal controvérsia. 

 

3.3 INEXECUÇÃO DE LEIS INCONSTITUCIONAIS PELOS CHEFES DE PODER 
 

 
Os Chefes de Poder submetem-se ao princípio da legalidade estrita, ou 

seja, diferentemente do particular - que é dado fazer tudo o que a lei não proíbe - só 

podem agir só podem agir nos estritos limites da lei (em sentido amplo, 

considerando-se todas as espécies legais e infralegais, sobretudo à Constituição 

Federal). (MEIRELLES, 2001) 

E qual a postura a ser adotada pelos Chefes de Poderes quando se 

depararam diante de caso concreto que reclama a aplicação de lei inconstitucional: 

deverão aplicá-la e propor representação de inconstitucionalidade junto ao tribunal 

local ou ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e 

aguardar seu pronunciamento ou negar-lhe aplicação até decisão ulterior por parte 

do Judiciário? 

A segunda opção parece mais adequada, devendo o Chefe de Poder 

negar aplicação no âmbito de sua competência, em decisão fundamentada.  

Primeiro porque a interpretação das normas constitucionais não é 

atividade privativa do Poder Judiciário. Os demais Poderes também necessitam 

fazê-la para exercerem não apenas as funções precípuas na esfera de suas 

competências, mas também as funções atípicas. Tanto ao Executivo, ao editar os 

regulamentos para o fiel cumprimento às leis e praticar atos administrativos, quanto 

ao Legislativo, ao editar as leis e praticar atos de gestão própria incumbem, antes de 

tudo, verificar a compatibilidade de seus atos frente à Constituição Federal. 

Barroso (2009, p. 29) analisa a questão com o enfoque sobre o binômio 

legitimidade/necessidade dos demais Poderes em interpretar a Constituição, 

defendendo que os Poderes Executivo e Legislativo podem sim deixar de aplicar as 

leis que julguem inconstitucionais, dentro das suas esferas de competência, verbis: 

 

A interpretação da Constituição é exercida por órgãos dos três poderes 
estatais. Assim se passa, em primeiro lugar, para a delimitação de sua 
própria esfera de competências. Ademais, cada um deles precisa 
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determinar o conteúdo de normas constitucionais no desempenho de suas 
atividades. A interpretação constitucional legislativa impõe-se em diversas 
situações, dentre as quais é possível se destacar a que se realiza (a) para a 
própria estruturação do Poder Legislativo, de seus órgãos e comissões; (b) 
na observância do processo legislativo, aí incluindo a adequação de cada 
espécie normativa e os procedimentos para sua edição; (c) na apreciação 
de vetos do chefe do Executivo fundados em motivo de 
inconstitucionalidade. A interpretação constitucional pelas Casas do 
Congresso, por Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais é 
indispensável para que exercitem sua atividade legislativa nos limites da Lei 
Maior, e, talvez mais importante, para que legislem de forma a realizar os 
fins constitucionais. 
 
A interpretação constitucional administrativa é levada a efeito pelo Poder 
Executivo, notadamente para pautar a própria conduta. Deverá ele 
reverenciar os princípios constitucionais da Administração Pública (CF, art. 
37 e s.) e conter-se dentro dos limites genéricos que lhe são impostos 
(respeitando, e. g., as hipóteses de reserva legal – CF, art. 5º, II). É 
igualmente indispensável a interpretação para que os órgãos do Executivo 
possam dar cumprimento aos atos normativos e aos atos de 
individualização de situações jurídicas na conformidade da Constituição, 
além de sua importância na elaboração das políticas governamentais, que 
devem, necessariamente, apontar para os fins constitucionais. Aliás, o 
Executivo, em certos casos, pode interpretar a Constituição até mesmo para 
divergir de interpretação que haja sido dada pelo Legislativo. É que a 
doutrina e a jurisprudência a ele têm reconhecido o poder de deixar de 
aplicar os atos legislativos que considere inconstitucionais. 

 

Logo adiante, apontam-se os precedentes judiciais no Supremo Tribunal 

Federal (ADIn-MC 221-DF, rel. Min. Moreira Alves) e Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 23.121, rel. Min. Humberto Gomes de Barros), assim como decisão histórica 

do próprio Congresso Nacional, ainda no período Imperial: 

 
Há um precedente historicamente relevante de interpretação legislativa, 
ocorrido no Império, sob a vigência da Carta de 1824. Cuida-se da célebre 
Lei de Interpretação (lei n. 105, de 12-5-1840), que reduziu o conteúdo e o 
alcance das inovações introduzidas pelo Ato adicional de 1834 (Lei n. 16, de 
12-8-1834), que, dentre outras coisas, concedera certo grau de autonomia 
às províncias, e veio a ser interpretado de forma conservadora e centralista. 

 
Na mesma linha as observações de Moraes (2005) sobre a matéria, 

destacando não ser apenas uma faculdade, mas um dever do Chefe do Poder 

Executivo realizar tal controle, ressalvando, com acerto, que por se tratar de medida 

extremamente grave, a prerrogativa somente por ele deve ser exercida, não 

competindo aos subalternos se arvorarem nesse mister, mas tão somente propor o 

exame da matéria ao titular do Poder, a quem compete, uma vez reconhecida a 

inconstitucionalidade, determinar, no âmbito de sua competência, que seus 

subordinados deixem de aplicar determinado dispositivo legal. 
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Acresce que, ao fazê-lo, estará o Chefe de Poder zelando pela 

observância do princípio da legalidade, como primado do Estado Democrático de 

Direito: 

O Poder Executivo, assim como os demais Poderes do Estado, está 
obrigado a pautar sua conduta pela estrita legalidade, observando, 
primeiramente, como primado do Estado de Direito Democrático, as normas 
constitucionais. Dessa forma, não há como exigir-se do chefe do Poder 
Executivo o cumprimento de uma lei ou ato normativo que entenda 
flagrantemente inconstitucional, podendo e devendo, licitamente, negar-se 
cumprimento, sem prejuízo de exame posterior pelo Judiciário. Porém, 
como recorda Elival da Silva Ramos, “por tratar-se de medida extremamente 
grave e com ampla repercussão nas relações entre os Poderes, cabe 
restringí-la apenas ao Chefe do Poder Executivo, negando-se a 
possibilidade de qualquer funcionário administrativo subalterno descumprir a 
lei sob a alegação de inconstitucionalidade. Sempre que um funcionário 
subordinado vislumbrar o vício de inconstitucionalidade legislativa deverá 
propor a submissão da matéria ao titular do Poder, até para fins de 
uniformidade de ação administrativa”. Portanto, poderá o Chefe do Poder 
Executivo determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar 
administrativamente as leis ou atos normativos que considerem 

inconstitucionais. (MORAES, Op. Cit., p. 628-629) 

 

As preocupações de Moraes fazem todo sentido a partir do momento em 

que se pode imaginar verdadeiro tumulto que se geraria com inúmeros servidores, 

sem posicionamento uniforme, passassem a deixar de aplicar as leis aprovadas pelo 

poder competente, cenário que conferiria sensação de extrema insegurança jurídica 

à Administração e aos administrados. Ademais, deve-se atentar, ainda, para a 

repercussão política de tão gravosa medida, que eventualmente poderia acarretar 

tensão entre os poderes constituídos. 

Meirelles (1998, p. 729-730) também defende a possibilidade da não 

aplicabilidade de leis consideradas inconstitucionais, pelos chefes de cada Poder, 

sem que assim haja mácula ao princípio da legalidade, pois ao obedecerem a 

Constituição, estariam os administradores preservando a autoridade da maior de 

todas as leis, noutras palavras, prestigiando o princípio da supremacia 

constitucional: 

 

O cumprimento de leis inconstitucionais tem suscitado dúvidas e 
perplexidades na doutrina e na jurisprudência, mas já se firmou o 
entendimento - a nosso ver exato - de que o Executivo não é obrigado a 
acatar normas legislativas contrárias à Constituição ou a leis 
hierarquicamente superiores. 

Os Estados de Direito, como o nosso, são dominados pelo princípio da 
legalidade. Isto significa que a Administração e os administrados só se 



 35 

subordinam à vontade da lei – mas da lei corretamente elaborada. Ora, as 
leis inconstitucionais não são normas jurídicas atendíveis, pela evidente 
razão de que colidem com mandamento de uma lei superior, que é a 
Constituição. Entre o mandamento da lei ordinária e o da Constituição deve 
ser atendido o desta, e não o daquela, que lhe é subordinada. Quem 
descumpre lei inconstitucional não comete ilegalidade, porque está 
cumprindo a Constituição. 

Ocorre, porém, que, como os atos públicos trazem em si a presunção de 
legitimidade, não cabe ao particular negar-lhes validade por entendimento 
próprio, sem que antes obtenha do Judiciário a declaração de invalidade. 
Com a Administração, todavia, a situação é diversa, porque a presunção de 
legitimidade milita a favor dos atos de todos os agentes do Poder Público. 
Nivelados no plano governamental, o Executivo e o Legislativo praticam 
atos de igual categoria e com idêntica presunção de legitimidade. Se assim 
é, não há de se negar ao chefe do executivo a faculdade de se recusar a 
cumprir ato legislativo inconstitucional, desde que por ato administrativo 
formal e expresso (decreto, portaria, despacho etc.) declarando sua recusa 
e aponte a inconstitucionalidade de que se reveste. 

Nessa atitude do executivo não há rebeldia à lei, mas obediência à 
Constituição da República, que é Lei Suprema. O essencial é que o prefeito, 
ao negar cumprimento a uma lei inconstitucional, justifique seu ato e 
ingresse no Judiciário, se for titular da ação, para obter o pronunciamento 
de inconstitucionalidade pelo Poder que tem competência para fazê-lo. 

 

Registra ainda a doutrina de Campos (1945); Tácito (1961, p. 366) e 

Silva, “Leis inconstitucionais”, RF 196/59, abonando a tese. 

Nesse ponto, a doutrina analisa a questão com enfoque na doutrina da 

pirâmide kelseniana, que estabelece um sistema de hierarquia entre as normas 

jurídicas, segundo o uma norma só é válida se encontra seu fundamento de validade 

nas normas superiores, segundo o sistema piramidal (as normas da base da 

pirâmide estão em maior número e são normativamente inferiores àquelas que estão 

acima, até que se chegue ao topo da pirâmide, onde se encontra a Constituição 

Federal). 

Binenbojm (2010, p. 267), além de se acostar aos entendimentos citados, 

vai além, averbando que, por se tratar de decisão auto-executória, o Chefe de Poder 

não precisaria sequer provocar o Poder Judiciário para convalidar sua decisão, 

cabendo àqueles que se sintam interessados fazê-lo: “Tal decisão é auto-executória, 

só merecendo ser revista se o órgão competente do Poder Judiciário, provocado por 

algum interessado, vier a decidir em sentido diverso”. E prossegue: 

 

De parte todos os argumentos acima alinhados, após a edição da Emenda 
Constitucional nº 03, de 17 de março de 1993, nenhuma dúvida resta 
quanto ao poder-dever do Executivo de negar aplicação a lei considerada 
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inconstitucional, havendo a tese sido acolhida, de forma explícita, em nosso 
direito constitucional positivo. (p. 274) 

Caso o ordenamento jurídico brasileiro não admitisse o descumprimento de 
lei considerada inconstitucional pelo Poder Executivo, simplesmente a parte 
final do §2º do art. 102 da Constituição Federal seria inútil e sem sentido. 
Não sendo isso de qualquer  modo admissível, a conclusão lógica, contrario 
sensu, é a de que  o Poder Executivo pode e deve negar aplicação a lei que 
repute inconstitucional, desde que não haja decisão declaratória de 
constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Esta a única 
interpretação plausível  do dispositivo constitucional em tela. (p. 275) 

É possível concluir, portanto, quem a tese aqui sustentada mereceu 
consagração tanto em nível constitucional como infraconstitucional. (p. 276) 

 

Pode-se citar na doutrina contemporânea Ferreira Filho (1977, p. 564), 

Clève (2000, p. 247-248), Novelino (2008, p. 166; 2009, 236-237) e Ramos12 (1994). 

Nesse ponto, diverge-se de Binenbojm, pois o dever de cada chefe de 

poder é aplicar corretamente a Constituição e procurar defendê-la. Assim, tão logo 

exerça a prerrogativa de deixar de aplicar a lei inconstitucional, deve propor a ação 

respectiva junto ao Poder Judiciário ou, caso não tenha competência para fazê-lo 

(no caso dos prefeitos em relação a leis federais), representar ao Ministério Público 

para que o faça. 

Antes da 1988, era pacífico o entendimento no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, sendo emblemático o julgamento da Representação de 

Inconstitucionalidade nº 980-SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves, na qual se 

discutia a validade de decreto baixado pelo governador de São Paulo que 

determinava aos seus subalternos que deixassem de praticar atos estabelecidos em 

lei que contivesse vício de iniciativa (BRASIL, 1980, online), verbis: 

 

É CONSTITUCIONAL DECRETO DE CHEFE DE PODER EXECUTIVO 
ESTADUAL QUE DETERMINA AOS ÓRGÃOS A ELE SUBORDINADOS 
QUE SE ABSTENHAM DA PRATICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM A 
EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VETADOS POR FALTA DE 
INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. 
CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 7.864, DE 30 DE ABRIL DE 
1976, DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

13
 

 
_________________ 
12

 Este defende que a decisão do administrador somente perdura até o exame da medida cautelar 
pelo integrante do Poder Judiciário. 
 
13

 A formatação da fonte em caixa alta reproduz, ipsis litteris, a visualização oferecida na fonte 

consultada, o site do Supremo Tribunal Federal. 
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Pós-Carta Cidadã, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se 

manifestar sobre o tema durante o julgamento da já referenciada no pedido de 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 221-1-RJ, julgado em 

1990 (BRASIL, 1993, destaques nossos14), que restou ementada do seguinte modo: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA. 
REVOGAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. - POR SER A MEDIDA 
PROVISORIA ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI, NÃO E 
ADMISSIVEL SEJA RETIRADA DO CONGRESSO NACIONAL A QUE FOI 
REMETIDA PARA O EFEITO DE SER, OU NÃO, CONVERTIDA EM LEI. - 
EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, NÃO SE ADMITE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO COM 
FORÇA DE LEI POR LEI OU POR ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI 
POSTERIORES. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU 
DOS ATOS NORMATIVOS E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER 
JUDICIARIO. OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, POR SUA 
CHEFIA - E ISSO MESMO TEM SIDO QUESTIONADO COM O 
ALARGAMENTO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE -, PODEM TÃO-SÓ DETERMINAR AOS 
SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS QUE DEIXEM DE APLICAR 
ADMINISTRATIVAMENTE AS LEIS OU ATOS COM FORÇA DE LEI QUE 
CONSIDEREM INCONSTITUCIONAIS. - A MEDIDA PROVISORIA N. 175, 
POREM, PODE SER INTERPRETADA (INTERPRETAÇÃO CONFORME A 
CONSTITUIÇÃO) COMO AB-ROGATÓRIA DAS MEDIDAS PROVISORIAS 
N.S. 153 E 156. SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO DAS MEDIDAS 
PROVISORIAS DO DIREITO BRASILEIRO. - REJEIÇÃO, EM FACE 
DESSE SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO, DA PRELIMINAR DE QUE A 
PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTA 
PREJUDICADA, POIS AS MEDIDAS PROVISORIAS N.S. 153 E 156, 
NESTE MOMENTO, SÓ ESTAO SUSPENSAS PELA AB-ROGAÇÃO SOB 
CONDIÇÃO RESOLUTIVA, AB-ROGAÇÃO QUE SÓ SE TORNARA 
DEFINITIVA SE A MEDIDA PROVISORIA N. 175 VIER A SER 
CONVERTIDA EM LEI. E ESSA SUSPENSÃO, PORTANTO, NÃO IMPEDE 
QUE AS MEDIDAS PROVISORIAS SUSPENSAS SE REVIGOREM, NO 
CASO DE NÃO CONVERSAO DA AB-ROGANTE. - O QUE ESTA 
PREJUDICADO, NESTE MOMENTO EM QUE A AB-ROGAÇÃO ESTA EM 
VIGOR, E O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR, CERTO COMO E 
QUE ESSA CONCESSÃO SÓ TEM EFICACIA DE SUSPENDER "EX 
NUNC" A LEI OU ATO NORMATIVO IMPUGNADO. E, EVIDENTEMENTE, 
NÃO HÁ QUE SE EXAMINAR, NESTE INSTANTE, A SUSPENSÃO DO 
QUE JA ESTA SUSPENSO PELA AB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE 
OUTRA MEDIDA PROVISORIA EM VIGOR. PEDIDO DE LIMINAR 
JULGADO PREJUDICADO "SI ET IN QUANTUM". 
 

O relator, Ministro Moreira Alves, teve a oportunidade de examinar a 

questão – ainda que de forma reflexa e vacilante - em extenso voto, cujo excerto se 

transcreve: 

 

_________________ 
14

 Vale a observação anterior quanto à formatação da fonte. Apesar de apreciado em 1990, a 
publicação da ementa da decisão só ocorreu em 1993. 
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Os Poderes Executivo e Legislativo podem declarar nulos, por ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, atos administrativos seus, e não leis ou atos com 
força de lei, e quando declaram a nulidade desses atos administrativos 
ficam sujeitos ao controle do Poder Judiciário, e poderão ser 
responsabilizados pelos prejuízos advenientes dessa declaração se este 
entender que inexiste a pretendida ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em 
se tratando de lei ou ato normativo com força de lei, os Poderes Executivo e 
Legislativo, por sua Chefia – e isso mesmo tem sido questionado com o 
alargamento da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade -, 
podem tão-só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de 
aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem 
inconstitucionais. 

 

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se posicionar 

sobre o tema, analisando o Recurso Especial nº 23.121-1-GO (BRASIL, 1993, 

online), interposto pelo Estado de Goiás, no qual decidiu que o Poder Executivo não 

só pode, como deve negar execução a ato normativo que lhe pareça 

inconstitucional: 

 

LEI INCONSTITUCIONAL – PODER EXECUTIVO – NEGATIVA DE 
EFICÁCIA. 

O Poder Executivo deve negar execução a ato normativo que lhe pareça 
inconstitucional. 

 

O voto do relator, Min. Humberto Gomes de Barros (BRASIL, 1993, 

destaque do autor), bastante objetivo, preconiza que o administrador, diante de uma 

lei inconstitucional tem duas opções: aplica a lei, desprezando a Constituição ou 

desconhece o preceito legal, homenageando-a, relembrando o administrativista 

Francisco Campos, verbis: 

 

Qualquer preceito, de qualquer origem ou hierarquia há que se ajustar ao 
sistema constitucional. 

Lei inconstitucional é nula. Não pode obrigar. 

Diante de ato legislativo em que percebe ilegalidade, a Administração 
coloca-se na alternativa: 

a) executa a lei, desprezando a Constituição; 

b) homenageia a Constituição, desconhecendo o preceito legal. 

Parece-me que esta última opção é a correta. 

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão trazido à colação 
no recurso especial, destaca arguta observação de Francisco Campos. 
Dizia o festejado jurista: 

...os tribunais só opinam mediante provocação. Assim, cada um dos 
poderes do Estado vê-se na contingência de efetuar o controle imediato da 
constitucionalidade. Do contrário, estar-se-iam estes poderes relegando-se 
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à inércia e fugindo de sua responsabilidade para com o Estado de Direito. 
(cf. fls. 136). 

Quando negou execução ao dispositivo que lhe pareceu inconstitucional, o 
Estado, através dos atos impugnados pelos impetrantes, mostrou-se zeloso 
com o primado da Constituição. 

 

No mesmo julgado, merece destaque o voto-vista do Min. Milton Pereira, 

ressaltando que, além dos doutrinadores já citados, outros nomes de peso também 

encampam igual entendimento, como por exemplo Miguel Reale, Adroaldo Mesquita 

da Costa, Cavalcanti (1966), Vicente Raó, José Frederico Marques, Tácito (1961), 

Ronaldo Poletti e Miranda Lima – este último, aliás, levantou a posição de 

estudiosos na doutrina nacional e estrangeira, tais como Bittencourt (1968), Carlos 

Maximiliano (1929), Felipe Tena Ramirez (mexicano), Gaetano Azzariti (italiano) e 

Seabra Fagundes. GOMES (2002) trabalha a tese comparando o direito português 

com o brasileiro, revelando a existência do instituto no país ibérico. 

Conforme rememora, a jurisprudência acerca do tema é “antiga, 

constante e torrencial”, datando ainda de 1957, quando o Executivo da Paraìba 

negou-se a aplicar lei que majorava vencimentos. Naquela assentada o STF definiu 

que “A lei inconstitucional não cria direito lìquido e certo”, entendimento reiterado no 

julgamento do Mandado de Segurança nº 13.950-SP (Rel. Min. Amaral dos Santos). 

No ano de 1963, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento na 

Súmula nº 347 de que “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode 

apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.” (BRASIL, 1963, 

online), verbete ainda vigente. 

Para Lenza (2007, p. 170, destaques originais), não há qualquer óbice ao 

descumprimento de um ato normativo ilegal por parte do administrador, pois a última 

palavra sempre será do Poder Judiciário, caso provocado, vinculando, além dos 

demais órgãos que lhe são subordinados, também o Poder Executivo, seja em sede 

de controle concentrado, seja em controle difuso, após o surgimento do instituto da 

súmula vinculante: 

Entendemos que a tese a ser adotada, é a da possibilidade de 
descumprimento da lei inconstitucional pelo Chefe do Executivo. 

Isto porque entre os efeitos do controle concentrado está a vinculação dos 
demais órgãos do Poder Judiciário e do Executivo (art. 28, parágrafo único, 
da Lei n. 9.868/99 e art. 102, §2º, da CF/88 – EC n. 45/04). 

Outro argumento a fortalecer a idéia de possibilidade de descumprimento da 
lei flagrantemente inconstitucional pelo Executivo decorre dos efeitos da 
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súmula vinculante (Reforma do Judiciário), que, uma vez editada, 
vinculará a Administração Pública, sob pena de responsabilidade civil, 
administrativa e penal (art. 64-B da Lei n. 9.784/99, introduzido pela Lei n. 
11.417/2006). 

Antes, porém, a contrariu sensu e desde que não exista qualquer medida 
judicial em sentido contrário, tecnicamente, poderá o Chefe do Executivo 
determinar a aplicação de lei flagrantemente inconstitucional. 

 

Conforme corretamente definem Dimoulis e Lunardi (Op. cit., p. 373), o 

sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é regido pelo princípio da 

supremacia constitucional e não da supremacia do Poder Judiciário sobre os demais 

poderes:  

 

Na verdade, porém, o sistema constitucional brasileiro adota o princípio da 
supremacia constitucional e não da supremacia legislativa ou judicial. Nessa 
ótica, todos possuem o poder-dever de realizar controle de 
constitucionalidade no âmbito de suas competências, não havendo 
autoridades mais ou menos idôneas para tanto. Dessa visão universalista 
do controle de constitucionalidade, decorre que o Executivo sempre pode 
realizar controle de constitucionalidade, desde que seja chamado a aplicar 
uma lei que seja inconstitucional. 

Isso confirma a supremacia constitucional sem afetar a competência do 
Judiciário. Se o Judiciário for provocado para dirimir o conflito, cabendo-lhe 
suspender ou anular eventual decisão indevida do Executivo. 

 

Seguindo a doutrinária acima, o sistema de auto completaria na medida 

em que a última palavra sobre a validade ou invalidade de uma lei perante a 

Constituição Federal sempre caberia ao Judiciário, garantindo, assim, o primado da 

independência e harmonia entre os Poderes a que se refere o art. 2º da Constituição 

Federal. 

De mais a mais, a lentidão do Poder Judiciário, especialmente do 

Supremo Tribunal Federal em examinar as ações de controle concentrado, vez que 

não exerce a função exclusiva de Corte Constitucional, fortalece a posição de 

controle das leis pelos membros dos demais poderes, sob pena de se impor mal 

maior aos administrados, bem como à própria administração pública. 

Streck e Mendes (Canotilho et al, 2013, p. 1353) informam que  

 

(...) entre outubro de 1988 e setembro de 2010, foram distribuídas 4.441 
ADIns ao STF, das quais 716 foram julgadas procedentes, 187 procedentes 
em parte, 184 improcedentes, 1801 não forma conhecidas e 1058 
aguardam julgamento. Do total, 200 obtiveram deferimento de liminar, 71 
tiveram deferimento parcial, 121 não obtiveram êxito e 23 foram julgadas 
prejudicadas. 
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Embora os autores citados pensem positivos os números apresentados, 

discorda-se, pois em um hiato de 22 anos, 23,8% das ações ainda guardavam 

julgamento, algumas pendentes desde o início da década de 90; das 1.087 ações 

efetivamente julgadas, 903 (83,07%) foram total ou parcialmente procedentes. 

Quanto aos pedidos de liminar, 371 (75,4%) foram exitosos total ou parcialmente, 

contra 121 indeferimentos (24, 6%), excluindo-se os pedidos prejudicados. Em 2006, 

dos 42 questionamentos feitos pelo Executivo, 33 foram considerados procedentes 

(78,5%). Em maio de 2007, Gomes apresentou explicação para o fenômeno que 

permeia o entendimento de parcela da significativa da população (apud ANUÁRIO 

DA JUSTIÇA, 2006, p. 36): “O legislador pensa em ganhar votos e, por isso, sai por 

aí criando leis que respondam aos anseios da sociedade. Ele não tem compromisso 

com a Constituição”. 

Todos esses números reafirmam a plausibilidade da exegese daqueles 

que questionam a lei antes de ser submetida ao crivo do Judiciário, incluindo os 

Chefes de Poder. 

Em se tratando do exercício da prerrogativa por parte do Poder Judiciário, 

no exercício de funções administrativas, garimpou-se interessante precedente, 

oriundo do Tribunal de Justiça de Sergipe.  

Aportavam, com frequência, naquela Corte de Justiça, procedimentos 

administrativos que requeriam autorização da Presidência para o exercício de 

cargos comissionados e funções de confiança por parte de servidores que se 

encontravam em estágio probatório, os quais se encontravam legalmente impedidos 

de o fazerem, ante a proibição expressa do art. 59-A, I e II, da Lei Estadual nº 

2.148/77 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Sergipe)15. 

Lastreado no Parecer Normativo nº 01/2009, da Consultoria de Processos 

Administrativos, o Desembargador Presidente entendeu que a norma era 

_________________ 
15

 “Art. 59-A. O funcionário em estágio probatório não poderá: (Acrescentado pelo art. 1º da Lei 
Complementar n.º 149, de 14 de dezembro de 2007) 
I – ocupar cargo de provimento em comissão; (Acrescentado pelo art. 1º da Lei Complementar n.º 
149, de 14 de dezembro de 2007) 
II – exercer função de confiança; (Acrescentado pelo art. 1º da Lei Complementar n.º 149, de 14 de 
dezembro de 2007)” (SERGIPE, 1977, online) 
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inconstitucional, pois vulnerava o art. 37, V, da Constituição Federal, o qual 

prescreve que  

as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 

Eis a conclusão da decisão da Presidência que acolheu o Parecer: 

Com fulcro nos fundamentos expedidos no Parecer nº 001/2009, reconheço 
a inconstitucionalidade do art. 59-A, incisos I e II, da Lei Estadual nº 
2.148/77, nos termos explicitados nos precedentes judiciais do Pleno deste 
Tribunal de Justiça, parcialmente reproduzidos nas ementas transcritas, 
autorizando a lavratura do ato que concede o Cargo de Chefe de Divisão de 
Fiscalização da Coordenadoria de Obras do Departamento de Obras da 
Presidência do Tribunal de Justiça, Símbolo CCE-05, ao servidor JOSÉ 
ANTÔNIO LIMA LEMOS, e o cargo de Assessora Jurídica de 
Desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, símbolo CCE-02, à 
servidora MAURA MARIA DEDA LIMA PRADO, o que faço com fulcro no 
art. 37, inciso V, da Constituição Federal e, visando evitar uma profusão de 
ações judiciais e recursos no mesmo sentido, determino que seja o referido 
parecer submetido a apreciação do Plenário do Tribunal de Justiça, para 
que, por maioria absoluta, seja ratificado e transformado em parecer 
normativo, autorizando-se, com base nele, a lavratura de atos 
administrativos análogos sem necessidade de apreciação judicial reiterativa. 

 

Impedir que os servidores em estágio probatório ocupassem os cargos 

em comissão era, no entender daquela corte, subverter a teleologia constitucional, 

que prestigia o concurso como regra de admissão ao serviço público, restando aos 

que não se submeteram à regra o exercício de funções específicas (direção, chefia e 

assessoramento), nos limites e percentuais estabelecidos em lei. 

Submetida a decisão ao crivo de Sessão Administrativa do Pleno, foi 

acolhida por unanimidade de votos, em 11.02.2009. (SERGIPE, online) 

Portanto, as autoridades máximas de qualquer dos Poderes podem deixar 

de aplicar – e orientar que seus subordinados de igual modo o façam – lei ou ato 

normativo que considere inconstitucional, desde que o faça por meio de ato formal 

(parecer normativo, provimento, portaria...), sob pena de incorrer em crime de 

responsabilidade. Essa decisão, entretanto, sujeita-se ao controle do Poder 

Judiciário, a quem cabe a palavra final sobre a validade das leis. 
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3.4. CRÍTICAS E REBATES 
 

A posição assumida pela possibilidade de o chefe de Poder deixar de 

aplicar, na órbita administrativa, leis que considere inconstitucionais não escapa de 

críticas contundentes por parcela considerável da doutrina, as quais se passa a 

expor e rebater em sequência: 

 

a) Ausência de previsão legal na própria Constituição Federal; 

 

A crítica não resiste à rápida resposta que o fundamento de validade do 

controle reside num dos mais importantes princípios constitucionais, o da 

supremacia sobre as demais leis. Assim, pela teoria dos poderes implícitos, mesmo 

que não expressamente positivado, pode o Chefe de Poder realizar o controle 

repressivo de constitucionalidade. Vale lembrar que o movimento 

neoconstitucionalista ou neopositivista contempla lugar especial para os princípios 

no ordenamento jurídico, em posição superior ao texto expresso quando com ele 

conflitar. Nesse sentido os elogios de Dallari (2013) ao sistema de controle de 

constitucionalidade francês na defesa dos direitos e garantias fundamentais. 

Mello (2010),  Dimoulis e Lunardi (2010) lembram que já existe dispositivo 

em lei federal (art. 26-A, §6º, da Lei Federal nº 11.941/09, que modificou o Decreto 

nº 70.235/1972)16 que impede os julgadores administrativos de aplicarem leis que 

considerem inconstitucionais em matéria tributária, a não ser em situações 

específicas. 

 

_________________ 
16

 “Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento 
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob 
fundamento de inconstitucionalidade. 
§1º ao 5º (Revogado) 
§ 6º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou 
ato normativo: 
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal 
Federal; 
II - que fundamente crédito tributário objeto de: 
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na 
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; 
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de 
fevereiro de 1993; ou  
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 
40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (NR)” (BRASIL, 2009, online) 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13496133/art-25-b-da-lei-11941-09
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b) O alargamento do rol de legitimados para propor as ações de controle 

de constitucionalidade, após a edição da Emenda Constitucional nº 03/93, 

não mais justificaria que a prerrogativa fosse conferida ao Chefes de 

Poder, pois à época da construção doutrinária que permitiria negar 

aplicabilidade à norma inconstitucional, os mesmos dependiam do 

entendimento do Procurador-Geral da República (FERNANDES, 2013; 

VELOSO, 2000), por todos (MENDES, 1999a; 1999b); 

 

O argumento é bom, mas não convence. Embora se reconheça a 

importância de se ter ampliado o rol de legitimados para provocar o controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos pela via de ação, não significa, 

necessariamente, que se tenha revogado, implicitamente, a construção 

jurisprudencial e doutrinária que permite o controle repressivo pelos Chefes de 

Poder, pois quanto mais forem as opções de fiscalização, mais se estará 

prestigiando a Constituição e o princípio da supremacia sobre as demais leis. 

Admitir, em tese, que apenas o chefe do Poder Executivo municipal tenha 

a prerrogativa - pois este, mesmo com a reforma constitucional, ainda não pode 

acionar o Judiciário local, necessitando representar ao Procurador-Geral de Justiça 

– como sugerem Mendes (1999b) e Andrade (2011), desiguala o equilíbrio que deve 

existir entre os Poderes, conferindo direito justamente àqueles que comandam os 

menores e menos complexos entes federativos. 

 

c) Permitir que todos os Chefes de Poder deixem de aplicar normas que 

considerem inconstitucionais sem ter que recorrer ao Judiciário propiciaria 

um clima de constante instabilidade nas relações jurídicas, pois mais de 

5.500 (cinco mil e quinhentos) prefeitos, 27 (vinte e sete governadores) 

mais o Presidente da República, apenas no plano do Executivo, pudessem 

realizar tal controle, o que acarretaria descumprimento injustificado de 

normas, gerando conflitos que desaguariam no Poder Judiciário (AGRA, 

2008; ALMEIDA, 2011); 

 

O contraponto reveste-se de cunho eminentemente pragmático, pois 

sacrifica o princípio da supremacia constitucional em nome da pseudopresunção de 

descumprimento injustificado de leis constitucionais. 



 45 

Ademais, o ordenamento jurídico nacional oferece instrumentos de defesa 

contra o abuso do direito por parte da chefia de Poder. No plano político, poderia 

sujeitar-se ao julgamento político das Casas Legislativas, com a possibilidade, 

inclusive, de impeachment. 

Na seara criminal e também na político-administrativa, poderia responder 

por crime de responsabilidade17, como sugere Meirelles (1998, p. 122), sujeitando o 

infrator à pena de detenção de três meses a três anos (art. 1º, §1º, D.L. 201/67), 

além da perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício 

de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil 

do dano causado ao patrimônio público ou particular (art. 1º, §2º), verbis: 

 

A lei municipal inconstitucional pode deixar de ser cumprida pelo prefeito, 
pois, como chefe do Poder Executivo local, tem o dever de não aplicar 
norma contrária à Constituição; mas em tal caso deve justificar sua recusa 
para não incidir no crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-lei 201, de 
27.2.1967. Considerando inconstitucional lei municipal, que enseje 
intervenção do Estado no Município, o procurador-geral da justiça (sic) pode 
– e deve – representar ao Tribunal de Justiça para a declaração dessa 
inconstitucionalidade, nos termos do art. 35, IV, da CF. Essa representação 
do chefe do Ministério Público Estadual pode ser de ofício, ou provocada 
pelo prefeito ou por qualquer vereador do Município. 

 

Para tanto, torna-se imperioso que doutrina e jurisprudência fixem balizas 

sobre o que seria considerado descumprimento imotivado, tais como a existência de 

julgamento proferido em sede de controle de constitucionalidade – os quais são 

dotados de efeitos vinculantes para a Administração e demais órgãos do Judiciário – 

pelo STF ou por tribunal local, ou até mesmo diante da existência de súmula ou de 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de Tribunal Superior, em sede de 

controle difuso, conforme mecanismo já adotado pelo Código de Processo Civil (art. 

557)18.  

_________________ 
17

 “Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
................................................................................................................................................................... 
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem 
dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;” (BRASIL, 1967, 
online) 
18

 “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissìvel, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (BRASIL, 1973, online) Vale lembrar que Taylor, 
já no século XIX, trabalhava com o conceito aberto de normas manifestamente inconstitucionais. 
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Resta, assim, analisar a questão sob o enfoque específico do Ministério 

Público, diante da existência de nuances marcantes sobre a posição constitucional e 

natureza jurídica desta Instituição. 
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4 O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
BRASILEIRO 

 

Dentre as instituições que mais mereceram destaque na Constituição 

Federal de 1988, pode-se destacar o Ministério Público. Desvinculando-lhe do Poder 

Executivo, como o era sob a égide da Constituição de 1967 e Emenda nº 01/69, o 

que por diversas vezes impunha situação bastante incômoda, pois ora defendia o 

Estado, ora atuava como custos legis (fiscal da lei), deu-lhe o Poder Constituinte 

Originário lugar de destaque na Carta Cidadã, reservando seção especial no 

capìtulo das “funções essenciais à Justiça”. 

Ao parquet, instituição permanente e essencial à função jurisdicional, foi 

conferida a relevantíssima função de defesa da ordem jurídica – e não mais só de 

fiscal da lei - do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art. 127), sendo-lhe atribuído princípios fundamentais como a unidade, 

a indivisibilidade e a independência funcional, além de autonomia administrativa, 

financeira, com a prerrogativa de elaborar a própria proposta orçamentária. 

Sob a perspectiva da atuação funcional (art. 129), continuou como 

dominus litis (dono da ação) penal (inciso I), guardião do respeito entre os Poderes 

públicos, e dos serviços de relevância pública (inciso II), dominus do inquérito e da 

ação civil pública, com a missão de proteger o patrimônio público e social, o meio 

ambiente e outros interesses difusos e coletivos, v.g., os direitos do consumidor 

(inciso III), legitimando e robustecendo a recente Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/85). 

Continuou como legitimado nato para a promoção a ação de 

inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos 

Estados (inciso IV), dentre outras relevantes funções enumeradas ao longo de nove 

dispositivos. 

Mas afinal de contas, o que seria uma “função essencial à Justiça” diante 

de tantas prerrogativas que se assemelham a um verdadeiro Poder da República? 

 

4.1 NATUREZA JURÍDICA E POSIÇÃO CONSTITUCIONAL: é o Ministério Público 
um Poder? 

 

Em que pesem os sólidos suportes doutrinário e jurisprudencial sobre a 

legalidade da conduta do administrador de poder que deixa de aplicar a lei por 
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“julgá-la” inconstitucional, observou-se a imprescindibilidade de apreciar a questão 

no que pertine, especificamente, ao Parquet. 

Essa necessidade decorre de questionamentos que podem surgir a partir 

do posicionamento constitucional do Ministério Público (MP), já que os inúmeros 

julgados sempre se reportam aos Chefes de Poder e, principalmente, do Poder 

Executivo. 

Para que se chegue a um resultado lógico, faz-se interessante a análise 

do relevo da seguinte pergunta: é o Ministério Público um quarto Poder – como 

querem alguns doutrinadores contemporâneos entusiasmados - ou uma função 

essencial à justiça, como definem os clássicos? 

O tema pode ser observado a partir de diversas matizes jurídicas. 

Sob o plano técnico-formal ou literal, não residem dúvidas: os únicos 

poderes da República são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2º da 

Constituição Federal de 1988). Resta clara a adesão da Carta Política ao critério 

clássico de tripartição dos poderes - ou melhor, das funções estatais, já que o poder 

é uno – conforme modelo proposto pelo iluminista francês Montesquieu.  

O Ministério Público foi inserido topologicamente como função essencial à 

justiça (Capítulo IV, Seção I, arts. 127-130), ao lado da Advocacia (pública e privada, 

arts. 131-133) e da Defensoria Pública (arts. 134-135)19, passando a ser dotado, 

todavia, de natureza sui generis, de quase-poder. Nesse sentido, averbou o Min. 

Paulo Brossard, em voto proferido no STF (BRASIL, 1991, p. 72-74):  

 

Senhor Presidente, o Ministério Público tem espaço maior na Constituição 
do que vários capítulos de menor importância. [...] 

Embora se diga que o Ministério Público não é Poder, falta pouco para sê-
lo. Contudo, a Constituição, a despeito da largueza com que tratou o 
Ministério Público, não o institui em quarto Poder: os Poderes continuam 
sendo três. 

 

_________________ 
19

 Na Constituição de 1934 o Ministério Público foi incluído no capítulo “Dos órgãos de cooperação 
das atividades governamentais” (arts. 95 a 98); na Constituição de 1937, junto ao Supremo Tribunal 
Federal (art. 99); na Constituição de 1946 (arts. 125 a 128), em título próprio, atribuindo ao Ministério 
Público Federal a representação judicial da União; na Constituição de 1967, em seção integrante do 
capítulo reservado ao Poder Judiciário (arts. 137 a 139) e na Emenda Constitucional nº 01/69, em 
seção de capítulo destinado à organização do Poder Executivo (arts. 94 a 96). 
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Entretanto, lançando um olhar sistemático sob a perspectiva material do 

texto constitucional, conclusão diversa não ocorrerá ao exegeta, pois ao parquet o 

constituinte dotou de todas as prerrogativas conferidas aos demais poderes, tais 

como autonomia funcional, administrativa e financeira. Logo, chega-se à 

constatação de que, implicitamente, o MP tem status e prerrogativa de poder, sendo 

possível cogitar que se o iluminista francês formulasse sua teoria nos tempos atuais, 

esta não seria tri, mas quadripartite. 

Pensa-se que, hodiernamente, essas distinções só se justificam sob o 

plano acadêmico, posto que o reconhecimento social - a partir do conceito de 

sociedade aberta de intérpretes da Constituição (HÄRBELE, 1997)20 - somado à 

leitura sistemática da Constituição Federal, assim como inúmeros julgados do 

Supremo Tribunal Federal, corroboram o entendimento esposado.  

Afiançando esse posicionamento, sugere Garcia (2008, p. 40-41): 

 
Concepções ideológicas à parte, mantendo-se o texto constitucional fiel à 
divisão tripartite das funções estatais, há muito sistematizada por 
Montesquieu, não há espaço, no atual momento histórico, para discussões 
sobre ser, ou não, o Ministério Público um quarto poder. A Constituição de 
1988, a exemplo de suas antecessoras, não o considerou como tal (“art. 2º. 
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário.”), tendo-o situado no Capítulo IV do Título IV, 
relativo às “Funções Essenciais à Justiça”. Com isto, afastou quaisquer 
dúvidas quanto à sua ampla e irrestrita desvinculação das outras funções 
estatais: é um órgão independente, a exemplo do Tribunal de Contas. 

Se o poder (em sua acepção orgânica) guarda similitude com poderes (sob 
um prisma instrumental) e autonomia, certamente foi infeliz a opção do 
constituinte originário. Apesar disso, incursões nessa seara certamente 
deslocariam o foco de objetividade que se buscou alcançar nessa obra, 
motivo pelo qual nos mantemos ao lado da doutrina tradicional: o Ministério 
Público, em que pese sustentar características inerentes a um poder, não 
foi considerado como tal. Tem status e prerrogativa de poder, mas a 
Constituição, apesar de considerar crime de responsabilidade do Presidente 
da República qualquer atentado contra “o livre exercício do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades da Federação” (art.85, II), assim não o 
considerou. 

[...] 

Vale lembrar, ainda, as vigorosas palavras do Ministro Alfredo Valladão: “O 
Ministério Público se apresenta com a figura de um verdadeiro poder do 
Estado. Se Montesquieu tivesse escrito hoje o Espírito das Leis, por certo 
não seria tríplice, mas quádrupla, a Divisão dos Poderes. Ao órgão que 
legisla, ao que executa, ao que julga, um outro órgão acrescentaria ele – o 

_________________ 
20

 Härbele defende que a interpretação do texto constitucional não deve ser única, muito pelo 
contrário, deve ter a participação de cidadãos, grupos de interesse, opinião pública etc. 
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que defende a sociedade e a lei, perante a justiça, parta a ofensa de onde 
partir, isto é, dos indivìduos ou dos próprios poderes do Estado.”  

 

Mesmo não reconhecendo o Ministério Público como um quarto poder, 

em sua acepção ontológica, SILVA (Op. cit., p. 607), com a autoridade de quem 

participou da comissão que redigiu diversos capítulos da Constituição Federal, 

ratifica, enfaticamente, a existência de outros caracteres nitidamente ligados à 

conformação de poder, como a autonomia administrativa, a ausência de 

subordinação aos demais poderes do estado (independência funcional), a natureza 

das atribuições de seus membros, enquadrando-lhes como agentes políticos, dentre 

outros, in literis: 

 

Assim, não é aceitável a tese de alguns que querem ver na Instituição um 
quarto poder do Estado, ao lado do Legislativo, do Executivo e do Judiciário 
– ilação que se tirava do fato de que a Constituição de 1946 lhe ter 
reservado um título autônomo. Suas atribuições, contudo, não revelam 
função estatal ontologicamente diversa das dos três Poderes existentes, 
para que se o tenha como outro poder. A rigor, mesmo ampliadas aos níveis 
acima apontados, são ontologicamente de natureza executiva, 
funcionalmente independente, cujos membros integram a categoria dos 
agentes políticos, e, como tais, hão de atuar “com plena liberdade funcional, 
desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades 
próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais”. Têm normas 
específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por crimes 
funcionais e de responsabilidade, que lhe são privativos. 

Essa foi a orientação doutrinária que informou a elaboração das normas 
constitucionais do Ministério Público, que lhe afirmam os princípios 
institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional e 
lhe asseguram autonomia administrativa (infra, art. 127). 

 

Nessa trilha, novamente, o raciocínio de Garcia (2008, p. 40-43), que 

embora não reconheça o Ministério Público como Poder, classifica-lhe como um 

órgão sui generis, numa posição intermediária entre as teorias do órgão e da pessoa 

jurìdica”, como uma Instituição Constitucional. 

Streck (2003, p. 47-48) reconhece o Ministério Público como ente em 

condição análoga a poder, considerando as responsabilidades que lhe foram 

cometidas, bem como os princípios e funções que lhe foram atribuídos para o 

exercício de sua tarefa de fiador da democracia: 

 

O Ministério Público, alçado à condição análoga a de um poder de Estado, 
figura, em face das responsabilidade que lhe foram acometidas, no 
epicentro dessa transformação do tradicional papel do Estado e do Direito. 
Os princípios e as funções constitucionais que lhe dão vida afiguram-se 
consagrados em uma Constituição Democrática, a qual, afastando-o do 
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Poder Executivo, tornou-lhe, em uma consideração pragmática, esperança 
social. 

 

Destarte, se indagados sobre sua natureza jurídica, responde-se, de 

pronto, que se trata de um órgão sui generis ou, simplesmente, de uma Instituição 

Constitucional, com feições de poder, pois dotado de plena autonomia, inexistindo 

subordinação hierárquica aos poderes legalmente constituídos, assim como também 

não poderia ser considerado integralmente um quarto poder por não possuir 

personalidade jurídica, o que não afasta, entretanto, a defesa de suas prerrogativas 

em juízo, já que dotado de personalidade judiciária.  

 

4.2 INAPLICABILIDADE DE NORMAS INCONSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DE SUA 
COMPETÊNCIA 

 

Estabelecida a premissa de que, apesar de não ser formalmente um 

Poder, mas uma Função Essencial à Justiça, ou melhor, uma Instituição 

Constitucional, não subsistem argumentos para negar ao parquet o exercício de 

todas as prerrogativas inerentes aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

inclusive no que toca à possibilidade de deixar de aplicar lei, no âmbito de sua 

competência, que repute como inconstitucional.  

Garcia (Op. cit., p. 264-265) chega à conclusão, com acerto, que o 

Ministério Público, como defensor não apenas das leis, mas de toda a ordem 

jurídica, deve zelar pela guarda da Constituição também quando pratica os atos 

interna corporis, podendo, diante da garantia da autonomia funcional, negar vigência 

a lei manifestamente inconstitucional: 

 

Considerando que o agente público somente pode agir nas hipóteses em 
que a lei o autoriza, bem como que o princípio da legalidade pressupõe o da 
constitucionalidade das leis, divisada a inconstitucionalidade da norma que 
define a atribuição, esta não haverá de ser exercida. Essa conclusão, de 
simplicidade franciscana, oculta outras questões que exigem maior reflexão: 
a) pode o agente ministerial reconhecer a inconstitucionalidade da norma e 
negar-se a cumpri-la?; e b) em caso positivo, sua deliberação é passível de 
revisão? 

Situando a questão no âmbito do Poder Executivo, o Supremo Tribunal 
Federal tem, em reiteradas oportunidades, admitido que a autoridade 
superior na hierarquia funcional, desde que indique motivos relevantes, 
pode deixar de cumprir uma lei sob a alegação de que é inconstitucional 
[...]. 

Esse entendimento, a nosso ver, é perfeitamente aplicável aos membros do 
Ministério Público. Com efeito, a independência funcional que orna o cargo 
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dos agentes ministeriais permite dizer que são eles os senhores de seus 
atos, já que, sob o aspecto funcional, não estão subordinados a qualquer 
outro órgão. Além disso, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem 
jurídica, e a eficácia desta em tudo depende da proeminência da 
Constituição, norma na qual todas as demais auferem o seu fundamento de 
validade. 

 

Analisando a legislação ministerial do Estado do Ceará, percebe-se art. 

19, da Lei Complementar Estadual nº 72/08 (Estatuto e Lei Orgânica e Estatuto do 

Ministério Público do Estado do Ceará) (CEARÁ, 2008, online), com redação dada 

pela Lei Complementar nº 100/11, dispõe sobre o compromisso que o Procurador-

Geral de Justiça escolhido prestará, perante o Colégio de Procuradores de Justiça, 

antes de tomar posse: 

 

Art. 19. O Procurador-Geral de Justiça prestará compromisso, tomará posse 
e entrará em exercício perante o Pleno do Colégio de Procuradores de 
Justiça, em sessão pública e solene, fazendo declaração aberta de bens no 
período de 15 (quinze) dias subsequentes à nomeação. 

 

No ato, a autoridade presta compromisso, promete honrar as tradições da 

instituição, administrá-la com dedicação, com o objetivo de promover a defesa da 

ordem jurídica e da fiel observância da Constituição e das leis. Eis o inteiro teor do 

Termo de Compromisso de Procurador-Geral de Justiça (CEARÁ, 2012): 

 

Ao entrar em exercício perante o Egrégio Colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, prometo honrar as 
tradições da Instituição, administrá-la com dedicação, tendo por objetivo 
promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis e à fiel observância da 
Constituição e das Leis. 

 

Ademais, e essencialmente, como bem afirmou o Min. Ruy Rosado 

Aguiar, durante o julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 6.183-MG 

(BRASIL, 1995, online), parece mesmo ser "inconcebível que um estado 

democrático, que aspire realizar a justiça, esteja fundado no princípio de que o 

compromisso público assumido pelos seus governantes não tem valor, não tem 

significado, não tem eficácia". 

Pelo exposto, a conduta – tratando-se de prerrogativa/dever - 

harmonizasse perfeitamente com o texto constitucional, ainda que se tratassem de 
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princípios implícitos, pois como assinala MELLO (2004, p. 88; 2009, p. 53 e 949), é 

muito mais grave violar um princípio do que transgredir uma norma:  

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção a um princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão dos seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

 

Logo, diante da convicção de que estaria a violar um princípio 

constitucional, não restaria alternativa ao Procuradora-Geral de Justiça (ou ao 

Procurador-Geral da República, no plano federal), se não deixar de praticar o ato, 

negando vigência à lei, no âmbito de sua competência.  

Para tanto, conforme ressaltado no tópico anterior, deve-se editar ato 

normativo expresso nesse sentido. Há que se destacar que, se chefe da Instituição 

reconhece, na órbita administrativa, a inconstitucionalidade de normativo estadual ou 

municipal, não faz sentido que se escuse de ajuizar a representação de 

inconstitucionalidade se o mesmo ato também ofender a Constituição Estadual (art. 

125, §4º, da Constituição Federal, já citado e art. 71, I, da Lei Complementar nº 

72/08)21. Se a lei for nacional, deve representar ao Ministério Público Federal, para 

que adote as providências cabíveis. 

A prudência também recomenda que, se o caso for de considerável 

repercussão institucional, o PGJ submeta a questão ao Colégio de Procuradores, na 

forma do art. 31, I, “b”, da Lei Complementar nº 72/0822. 

 

 

 

_________________ 
21

 “Art. 71. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras 
Leis, compete, ainda, ao Procurador-Geral de Justiça: 
I - representar ao Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade de Leis ou Atos Normativos estaduais 
ou municipais, em face da Constituição Estadual;” (CEARÁ, Op. Cit.) 
22 

“Art. 31. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça: 
I - por seu Pleno: 
................................................................................................................................................................... 
b) decidir, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça, ou de 1/3 (um terço) dos seus integrantes 
ou dos integrantes do Órgão Especial, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem 
como sobre direitos e relevantes questões de interesse institucional;” (Ibidem) 
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4.3 O PRECEDENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CEARENSE 
 

O reconhecimento da prerrogativa e possibilidade de adoção de 

entendimento pela não aplicabilidade da lei inconstitucional no âmbito do Ministério 

Público do Ceará é de extrema relevância, pois já se registrou, nalgumas 

oportunidades, o afastamento de leis estaduais por considerá-las em confronto com 

a Constituição Federal, v.g., os autos do Processo Administrativo nº 13.546/2009-6 - 

PGJ/CE (Interessado: Diego Ivan da Costa e outros. Anexo: 6.927/2009-7).  

Referia-se o processo a situação símile àquela enfrentada pelo Tribunal 

de Justiça de Sergipe, descrita na subseção 3.3. 

Naquele precedente, diversos servidores técnicos ministeriais (cargo de 

nível médio) requereram reconsideração por parte decisão da Procuradora-Geral de 

Justiça (PGJ) que, mesmo concedendo o direito de ocuparem cargos comissionados 

de Assessores Jurídicos Especiais (privativo de bacharéis em Direito), contrariando 

vedação do art. 27, §6º, da Lei Estadual nº 9.826/74 (Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado do Ceará), suspendeu-lhes o estágio probatório. Esta 

suspensão não foi imposta a servidores efetivos ocupantes do cargo de analista 

ministerial – Direito, cujo requisito de investidura era a habilitação em curso de nível 

superior igual ao exigido para o cargo de assessoria. 

O argumento utilizado pela chefia da instituição foi de que o exercício das 

novas atribuições de assessor guardava identidade com as do cargo originário 

(analista ministerial - Direito), razão pela qual não haveria prejuízo na aferição de 

seus desempenhos, semelhança que não se vislumbrou quanto aos servidores de 

nível médio. 

Após todos assumirem os cargos comissionados, os técnicos ministeriais 

requereram a reconsideração da decisão, tendo sido o pedido indeferido. 

Interpuseram, então, recurso inominado junto ao Colégio de Procuradores de Justiça 

- órgão de cúpula da Instituição - aduzindo, basicamente:  

a) prevalência de princìpios gerais de direito como “quem pode o mais 

sempre pode o menos” (in eo quod plus est semper inest et minus); 

b) ofensa ao princípio da isonomia entre servidores (art. 5º, caput, CF) e; 

c) principalmente, ofensa ao princípio do amplo acesso aos cargos, 

empregos e funções públicas (art. 37, inciso I) e da destinação de 

percentual de cargos comissionados a servidores de carreira (art. 37, V, 
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ambos da Constituição Federal), pois impor tal condição, a Administração 

criara restrição de exercício a cargos comissionados por servidores 

efetivos, desprestigiando a vontade constitucional, pondo verdadeira 

espada de Dâmocles sob suas cabeças: se de um lado poderiam ocupar 

prestigiosos cargos, com considerável contraprestação pecuniária; por 

outro, teriam suas carreiras “congeladas” no tempo, pois enquanto 

suspenso o estágio probatório, não poderiam adquirir a estabilidade no 

serviço público, bem como estariam impedidos de progredir nas classes e 

referências da carreira de técnico ministerial. 

 

No parecer da Assessoria da PGJ, acolhido pela Chefia da Instituição 

(CEARÁ, 2009), consignou-se que: 

 

Contudo, conforme demonstram os requerentes, ao colacionarem julgados 
do Tribunal de Justiça de Sergipe, aludido entendimento afrontaria não só o 
princípio da isonomia, como também o princípio do amplo acesso aos 
cargos públicos, porquanto permitiria que pessoas estranhas à 
Administração pública ocupassem cargos em comissão, ao tempo em que 
vedaria o ingresso de integrantes da própria Administração pelo só motivo 
de encontrarem-se em estágio probatório. 

 

Assim, considerou-se parte da norma inconstitucional – somente na parte 

que vedava o afastamento de servidores para ocupar cargos em comissão, quando 

estivessem sob avaliação do estágio probatório para fins de aquisição de 

estabilidade no serviço público - por meio de decisão administrativa.  

Restando mantida a decisão que suspendia o estágio dos servidores, 

recorreram ao Colégio de Procuradores de Justiça, o qual acolheu o requesto no 

sentido de reformar a decisão recorrida e determinar que o período probando 

voltasse a correr normalmente (Processo Administrativo nº 13.546/2009-6, rel. 

Procurador de Justiça Benjamim Alves Pacheco, julgado em 01.02.2010). A decisão 

foi tomada por ampla maioria de votos (24 x 3).  

Contra o acórdão, houve interposição de recurso, por parte de outros 

técnicos ministeriais - que entendiam que os interessados não poderiam ser 

estabilizados, pois assim passariam a concorrer no processo de progressão 

funcional - junto Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o qual manteve, 

todavia, a higidez da do julgado do Colégio de Procuradores de Justiça 

(Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000371/2010-71). 
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Ou seja, nas três instâncias administrativas (Procurador-Geral de Justiça, 

Colégio de Procuradores e CNMP) reconheceu-se que não se deveria negar que os 

servidores ocupassem os cargos comissionados, em face da inconstitucionalidade 

da norma (violação ao princípio do acesso aos cargos e funções comissionadas por 

servidores de carreira, art. 37, V, da Constituição Federal) e, os dois últimos foram 

além, reconhecendo como constitucional a contagem do estágio probatório para 

todos os efeitos. 

Logo, denota-se que o exercício da prerrogativa por parte do Parquet já 

não é uma novidade no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, devendo, 

nos casos em que seja constatada possibilidade de grave prejuízo ao serviço público 

e interessados, ser afastada a aplicabilidade de norma inconstitucional no âmbito 

administrativo. Após, em homenagem ao princípio da proteção da confiança e da 

estabilidade das relações jurídicas, deve o Procurador-Geral de Justiça interpor a 

representação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça, submetendo a 

validade de sua decisão ao que restar decidido pelo Poder Judiciário, o que não 

ocorreu no caso narrado. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Após a análise do contexto histórico do surgimento e evolução dos 

modelos de controle de constitucionalidade nas Constituições modernas, com a 

possibilidade de controle difuso (via de exceção) ou concentrado (via de ação), 

métodos incorporados no sistema de controle brasileiro, pode-se concluir que: 

 

a) aos Chefes do Poder Executivo,  assim como aos demais poderes, é 

dada a missão de salvaguarda da Constituição Federal, podendo, no 

exercício das legítimas funções do exercício de suas competências, deixar 

de aplicar uma lei ou ato normativo por considerá-los inconstitucionais; 

b) essa conduta não vai de encontro à Constituição Federal, ao revés, a 

prestigia, na medida em que prima pela observância do princípio da 

supremacia constitucional; 

c) o exercício desse controle deve ser realizado com extrema prudência e 

convicção por parte do administrador, sob pena de, fazendo mal uso do 

direito, responder por crime de responsabilidade, devendo a doutrina e 

jurisprudência fixar parâmetros/balizas a orientar sobre o conceito de 

descumprimento imotivado; 

d) a última palavra sobre a constitucionalidade ou não das leis e atos 

normativos sempre competirá ao Poder Judiciário, cujas decisões se 

sobrepõem às decisões administrativas dos Chefes de Poder que afastam 

a aplicabilidade de leis que consideram inconstitucionais; 

e) quanto ao Ministério Público, dado seu caráter de Instituição 

Constitucional com feições de Poder, conferidas pela Constituinte de 

1988, pode-se concluir que não só pode, como deve realizar o controle 

repressivo na sua órbita administrativa, fundamentando o ato através de 

expediente formal, podendo ainda determinar aos seus subordinados que 

também o deixem de aplicar a lei ou ato maculado. Se a questão versar 

sobre a autonomia do Ministério Público ou for de relevante interesse 

institucional, recomenda-se que a envie para que o exame do Colégio de 

Procuradores de Justiça dê a última palavra sobre a questão. Caso 

reconhecida a inconstitucionalidade, deverá o Procurador-Geral de Justiça 

oferecer a representação de inconstitucionalidade perante o E. Tribunal de 
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Justiça do Estado do Ceará, com fito de extirpar definitivamente a norma 

do ordenamento jurídico; 

f) o Ministério Público cearense tem valoroso precedente em que deixou 

de aplicar, corretamente, dispositivo do Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado do Ceará, pois o mesmo ofendia os princípios 

constitucionais do concurso público ao interromper o estágio de probatório 

de servidores daquela Instituição, mesmo diante da ausência de prejuízo 

ao serviço público. 
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