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Resumo: o presente artigo apresenta uma análise a respeito das decisões proferidas 
em sede de controle abstrato sucessivo. A abordagem é feita sobre as tradicionais sentenças 
consideradas pela doutrina como simples e também a respeito das sentenças chamadas de 
intermédias ou complexas. Dessa forma, considerando que a doutrina estuda e procura 
classificar estas últimas de forma a compreender se há viabilidade ou não de aceitação no 
ordenamento jurídico português, é feita a caracterização das principais modalidades. 
Ultrapassando esse panorama geral, busca-se entender melhor o que ocorre nas decisões de 
mera declaração de inconstitucionalidade, tanto no ordenamento português, quanto no 
brasileiro. Diante disso, será feita abordagem da origem destas sentenças, se há respaldo 
para aceitação destas em Portugal e no Brasil, com base na legislação, doutrina e 
jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Federal. 

 
Palavras-chave: controle de constitucionalidade; sentenças simples; sentenças 

intermédias; decisões de mera declaração de inconstitucionalidade. 
  
Abstract: this paper presents an analysis of decisions made in successive abstract 

control. The approach is made on the traditional sentences considered by the doctrine as 
simple and on sentences called intermediate or complex. Thus, considering that the doctrine 
studies and seeks to classify it to understand whether there is viability or not of acceptance in 
the Portuguese legal system, the main modalities are characterized. Going beyond this general 
panorama, we seek to better understand what happens in the decisions of mere declaration of 
unconstitutionality, both in the Portuguese and in the Brazilian order. In view of this, the 
origin of these sentences will be approached, if there is support for their acceptance in Portugal 
and Brazil, based on the legislation, doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court 
and the Federal Supreme Court. 
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Introdução 

O presente artigo se preocupa com as chamadas sentenças intermédias e, 

considerando que há, hoje, de classificações na doutrina, o que será exposto adiante é a 

busca de uma conceituação, enquadramento dessas sentenças e modalidades, havendo 

uma preocupação maior com as decisões de mera declaração de inconstitucionalidade e 

a forma como são entendidas no ordenamento jurídico português e brasileiro.  

Ressalta-se que a atenção sobre o referido tema recai no fato de que o debate 

doutrinário tem sido intenso e dotado de divergências, que muitas vezes confundem ou 

geram interpretações diferentes sobre as decisões proferidas em sede do controle de 

constitucionalidade nos últimos tempos. Sendo assim, a pesquisa bibliográfica, 

abarcando artigos, livros e teses, é a base para a elaboração do trabalho apresentado.   

Primeiramente, será feita uma elucidação sobre as sentenças tradicionais, 

consideradas simples de provimento e de rejeição de inconstitucionalidade no que tange 

ao processo do controle de constitucionalidade abstrato sucessivo; em seguida, a 

abordagem será sobre o que vem a ser as chamadas sentenças intermédias, juntamente 

com a dificuldade em desenvolver um conceito para estas. Em um segundo momento, o 

que são tais sentenças e a exposição passa a ser sobre as classificações, conforme algumas 

modalidades que a doutrina classifica. No último capítulo, a apreciação recai sobre as 

sentenças de mera declaração de inconstitucionalidade, objeto principal do presente 

trabalho, desenvolvendo sobre o respaldo destas no plano internacional e o regime que 

as envolve em Portugal e no Brasil.  

Ao final, em sede das considerações finais estão compilados os principais 

aspectos desenvolvidos ao longo deste trabalho.  
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1. Conteúdo das decisões do Tribunal Constitucional no âmbito do 

controle concentrado abstrato sucessivo de constitucionalidade e legalidade 

Em sede do controle concentrado abstrato sucessivo de constitucionalidade e 

legalidade3 de determinada norma4, o Tribunal Constitucional, quando provocado, irá 

proferir uma decisão de acolhimento do pedido ou, por outra via, há possibilidade de 

que este órgão rejeite o pedido. Nesse diapasão, vislumbram-se duas circunstâncias 

tradicionais, que consistem na possibilidade de ser proferida uma decisão de mérito, 

sendo esta de rejeição ou de acolhimento. 

Necessário é esclarecer que consiste em decisão de mérito pelo fato de o 

Tribunal Constitucional realizar o julgamento da questão que foi levada a ele, na 

verificação por controle abstrato. Contudo, se fosse controle concreto de 

constitucionalidade, – quando é discutida a constitucionalidade de uma norma relativa 

a sua aplicação em algum processo, ou seja, o foco do processo principal não é a análise 

da constitucionalidade ou não da norma – depara-se com uma decisão de caráter 

processual.  

 

 

 

 
3 Conforme refere J. J. Gomes Canotilho: “Ao lado do controlo difuso e concreto – o controlo tradicional 
português de fiscalização da constitucionalidade – a Constituição de 1976 consagrou um controlo 
concrentrado e abstracto de normas. Por controlo de normas entende-se o processo constitucional 
dirigido à fiscalização e decisão com força obrigatória geral (com força de lei) de validade formal ou 
material de uma norma jurídica. O controlo abstracto pode fazer-se antes de os diplomas entrarem em 
vigor – controlo preventivo -, ou depois de as normas serem plenamente válidas e eficazes – controlo 
sucessivo. O controlo abstracto sucessivo, também chamado controlo em via principal, em «via de 
acção» ou em «via directa» (cfr. art. 281.º), existe quando, independentemente de um caso concreto, se 
averigua da conformidade de quaisquer normas com o parâmetro normativo-constitucional. O Tribunal 
Constitucional actua como «defensor da constituição» relativamente ao legislador e como órgão da 
garantia da «legalidade reforçada».” Cfr. “CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição. 7ª edição. Coimbra. Almedina. 2016. p. 1004-1005. 
4 Sobre a fiscalização abstracta da constitucionalidade e da legalidade, o artigo 281.º/1 da Constituição da 
República Portuguesa, esclarece: “1. O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória 
geral: a) A inconstitucionalidade de quaisquer normas; b) A ilegalidade de quaisquer normas constantes 
de acto legislativo com fundamento em violação de lei com valor reforçado; c) A ilegalidade de quaisquer 
normas constantes de diploma regional, com fundamento em violação do estatuto da região autónoma;  
d) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma emanado dos órgãos de soberania com 
fundamento em violação dos direitos de uma região consagrados no seu estatuto.” 
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1.1. A Sentença de rejeição da inconstitucionalidade  

Sobre as sentenças de rejeição da inconstitucionalidade5 ou de sentido oposto 

ao da inconstitucionalidade6, estas ocorrem quando o tribunal opta pela negativa do que 

constava no pedido que pleiteava a inconstitucionalidade de uma norma. Sendo assim, 

há uma rejeição do pedido peticionado pelo requerente7 gerando a manutenção da 

norma, porém não há configuração de caso julgado material8 e não há efeito preclusivo9.  

Mesmo assim, importa dizer que, em razão de não fazer coisa julgada material 

e não haver preclusão da matéria, nas sentenças de rejeição no ordenamento português 

vislumbra-se a necessidade de esclarecer que estas, ao não declarar a 

inconstitucionalidade, não estariam implicitamente ou explicitamente informando que 

aquela lei em apreciação passasse a ter uma caráter absoluto de constitucional.  

Diante disso, analisando possível afirmação de constitucionalidade sobre uma 

lei, ao verificar o ordenamento jurídico brasileiro, depara-se com a existência da 

chamada “Ação Direta de Constitucionalidade". Este instituto foi criado pela Emenda 

Constitucional n.º 03, ocorrida no ano de 199310, e tem como principal escopo fazer com 

 
5 Expressão é posta por CANOTILHO, José Joaquim Gomes - Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7ª ed., Coimbra, Almedina, 2016. p. 1022.  
6 A expressão utilizada é de CORREIA, Fernando Alves. Justiça Constitucional. Almedina. 2016, p. 293. 
7 Sobre a improcedência do pedido peticionado pelo requerente, Carlos Blanco de Morais explica que a 
improcedência pode ser baseada nas seguintes razões: i) Seja por discordar do teor da causa de pedir (o 
Tribunal não reconhece como fundadas as razões que conduzem à impugnação das normas supostamente 
violadas ou desconsidera os vícios invocados); ii) Seja por considerar que, para além dos vícios invocados 
e que por dele foram julgados improcedentes, a norma impugnada não padece de nenhuns outros; iii) Seja 
porque a norma sindicada pode ser estimada como válida através de uma interpretação conforme a 
Constituição”. MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional. Tomo II. O Direito do Contencioso 
Constitucional. 2ª edição. Coimbra. Coimbra Editora S.A., 2011, p. 168. 
8 J.J.Gomes Canotilho, faz a seguinte consideração: “Do articulado constitucional não se deduzem 
elementos suficientes para a configuração, como caso julgado, da sentença de rejeição. Não há, pois, que 
equiparar as decisões do Tribunal Constitucional que declarem a inconstitucionalidade de uma norma 
com as decisões que a declaram”. CANOTILHO, J.J.Gomes, cit., p. 1022.  
9 Sobre não haver efeito preclusivo, Carlos Blanco de Morais ressalta: “O Tribunal Constitucional, por 
razões de ordem lógica, adverte com clareza que só as decisões de acolhimento vedam nova apreciação da 
constitucionalidade de uma norma, dado que a norma inconstitucional já terá sido, nesse caso, removida 
do ordenamento”.  Ainda sobre, o mesmo autor, segue com mais um argumento sobre o assunto: “Na 
realidade, não faria sentido blindar uma lei contra impugnações futuras, não só porque podem existir 
vícios de inconstitucionalidades não evidentes e não constantes do pedido que podem ter passado 
despercebidos, mas porque também, a evolução temporal e circunstancial pode geral 
inconstitucionalidades supervenientes de carácter deslizante que passariam a ser injustificadamente 
imunes a qualquer controlo.” Cfr. MORAIS, Carlos Blanco de. p. 168-169. 
10 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Editora JusPodivm. 2014. p. 969 
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que o Supremo Tribunal Federal, detentor da competência para tanto, realize a 

declaração da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com o objetivo de pacificar o 

entendimento, gerando o afastamento da insegurança jurídica ou eventual 

questionamento sobre a validade, que permeavam a lei ou ato normativo federal11. Com 

relação a decisão, o STF, irá proferir uma decisão de mérito, havendo assim eficácia 

contra todos e efeito vinculante a todos os demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 

Executivo.12     

  

1.2. Sentença de provimento de pedido de inconstitucionalidade 

Sobre as sentenças de provimento de inconstitucionalidade, são aquelas em que 

o Tribunal Constitucional acata o disposto no pedido, determinando então que a lei se 

torne inconstitucional ou ilegal. A CRP, em seu artigo 282º, esclarece os efeitos práticos 

da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, sendo estes: i) a declaração é 

dotada de força obrigatória geral, estendendo seus efeitos ao momento em que a lei 

entrou em vigor e, em caso de norma revogada com a publicação desta norma que agora 

é inconstitucional, haverá a represtinação da anterior; b) há respeito aos casos julgados, 

contudo, excepcionalmente decisão em matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera 

ordenação social, a opção será pela norma mais favorável13.  

A doutrina elenca dois possíveis efeitos para este tipo de sentenças, que são: 

jurídico-materiais e jurídico-processuais.  Sobre os efeitos jurídico-materiais, seriam os 

relativos ao conteúdo do artigo 282º da CRP, ou seja, efeitos retroativos (efeitos ex tunc), 

nulidade total da norma questionada e os efeitos represtinatórios.  

Por sua vez, os efeitos jurídico-processuais estão relacionadas ao fato de que a 

fiscalização abstrata têm a força de caso julgado formal e material. Sobre o caso julgado 

formal, na lição de Carlos Blanco de Morais, este se constitui no caso de não existir 

instância superior a de decisão em apreço, de modo que não tem como novo recurso 

dentro do processo, a não ser que decisão tenha vícios ou que eventual nulidade se 

 
11 Cfr. MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 17ª Edição. Editora Atlas S.A., 2005, p. 689. 
12 Cfr. MENDES, Gilmar Mendes. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª 
Edição. Saraiva. 2015. p. 1185.   
13 Constituição da República Portuguesa.  
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enquadrem em recurso extraordinário para aquele órgão. E, no caso julgado material, 

em razão da norma não pertencer mais ao ordenamento jurídico, sendo assim, 

analisando de modo prático, não haveria como promover interpelações referentes a 

esta14.  

Observação importante sobre a decisão de inconstitucionalidade no controle 

abstracto é feita por Alves Correia, ao lembrar que conforme o princípio do ne eat judex 

ultra vel extra petita partium, ou seja, que o contéudo da decisão é delimitado pelo objeto 

que consta no pedido. Assim, se o questionamento não englobar toda a norma, o 

Tribunal Constitucional irá decidir de forma que corresponda somente ao que esta 

posto, determinando uma inconstitucionalidade de certa forma parcial, porém que não 

se enquadrará na classificação de sentença intermédia que será o foco do próximo 

capítulo15. 

Mais uma vez, analisando o âmbito brasileiro, existem as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade16 através das quais poderá arguir-se a inconstitucionalidade de 

uma lei ou ato normativo que já tenha passado por aprovação do Poder Legislativo e 

tenha sido editado após a promulgação da Constituição Federal. Assim, quando 

determinado artigo da lei, ou mesmo ela por completa, estiver contrariando preceitos 

constitucionais, poderá ser proposta a ADI, também conhecida como ADIN, para sanar 

tal vício.  

Nesse diapasão, as sentenças definitivas proferidas pelo STF em ação direta de 

inconstitucionalidade possuem, via de regra efeitos erga omnes, ex tunc17 e o efeito 

vinculante da decisão.  

 
14 Cfr. MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional. Tomo II. 2ª edição. Coimbra. Coimbra Editora 
S.A., 2011, p.194. 
15 Cfr. Fernando Alves Correia. Justiça Constitucional. Coimbra, Almedina, 2016. p. 292. 
16 Tal ação tem previsão normativa no artigo 102, I, “a” da CF/1988 que dispõe o seguinte: Art. 102, 
CF. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 
processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 
17 Sobre o efeito erga omnes e os efeitos retroativos da decisão definitiva prolatada na ADI, é encontrado 
no artigo 27 da Lei n.º 9.868/99 que o STF, seguindo requisitos específicos faça restrições aos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade. Esse artigo será tratado em momento oportuno, pois se relaciona 
com as sentenças intermédias, pois no Brasil, essa disposição legal possibilita que os efeitos recaiam 
somente sobre algum grupo e também possibilita que seja feita modulação temporal, auferindo que a 
decisão só tenha eficácia futuramente.  
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Por todo o exposto, depreende-se que as decisões expostas, cada qual com seus 

efeitos específicos, configuram tradicionalmente sentenças de natureza simples ou 

“extremas”, pois, nos dizeres de Carlos Blanco de Morais, a sentença de provimento, 

como já dito anteriormente, implicaria na exclusão da norma em apreço do 

ordenamento jurídico vigente, havendo respeito aos casos julgados, mas com a 

supressão retroactiva dos efeitos que foram por ela produzidos, em razão disso a 

utilização da expressão “extremas”, devido ao seu rigor18. No caso de rejeição da 

inconstitucionalidade, ou como Alves Correia coloca “decisões de sentido oposto ao da 

inconstitucionalidade”19, também estaria o Tribunal proferindo uma decisão com um viés 

único e preciso.  

Contudo, em contraposição as sentenças simples ou “extremas”, em razão da 

atividade da justiça constitucional, tem se tornado real a presença das chamadas 

decisões complexas ou intermédias. Sobre as sentenças intermédias é que segue o 

próximo capítulo, onde serão discutidos especificidades, conceitos e qualificações. 

 

2. Decisões intermédias ou complexas: a dificuldade de um conceito e 

aspetos introdutórios 

 Como exposto anteriormente, no hiato entre as sentenças simples de provimento 

ou rejeição de inconstitucionalidade têm ganhado respaldo as sentenças chamadas 

intermédias ou complexas20. Essa designação surge pelo fato da realidade nos casos que 

são levados aos tribunais constitucionais exigirem critérios diferenciados para seu 

julgamento; por isso, as decisões acabam por ser proferidas com conteúdo e efeitos 

diferentes do que ocorre no padrão das sentenças simples conforme que foi exposto 

anteriormente.  

Consoante a isso,  as decisões intermédias tem sido uma realidade na 

jurisprudência das cortes constitucionais e a doutrina está discutindo e verificando a 

 
18 Cfr. MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional. Tomo II. O Direito do Contencioso 
Constitucional. 2ª edição. Coimbra Editora S.A., 2011, p. 260. 
19 CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra, Almedina. 2016. p. 293. 
20 Terminologia utilizada por CORREIA. Fernando Alves. ob.cit., p. 293. 
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admissibilidade, bem como formulado conceituações e classificação destas sentenças21. 

Sobre as categorias das sentenças intermédias, se assim pode ser dito, cada qual 

evidencia uma realidade e isto será exposto ainda neste capítulo.   

Porém, antes de passar a exposição das classificações, necessário é destacar a 

dificuldade de precisão em um conceito, mesmo que os entendimentos sobre o que são 

essas sentenças acabem por concordam no conteúdo. Diante disso, a título 

exemplificativo, segue primeiramente a forma como Alves Correia entende: 

 
Trata-se, ao fim e ao cabo, de “técnicas de decisão” que permitem, na maioria 
dos casos, evitar uma decisão de inconstitucionalidade ou condicionar os 
efeitos jurídicos da mesma, de modo que a “desautorização do legislador” 
decorrente da decisão de inconstitucionalidade só tenha lugar quando ela, de 
todo em todo, não puder ser evitada”22. 

 
Carlos Blanco de Morais afirma que são “decisões jurisdicionais que determinam 

a modelação do sentido ou dos efeitos da norma submetida a julgamento”23. Em palestra 

proferida no Colóquio Luso-Italiano de Direito Constitucional, no ano de 2009, Maria 

Lúcia do Amaral preceituou o seguinte: 

 
(...) aquelas decisões que, pelos efeitos que produzem, ficam de algum modo a 
meio caminho entre os dois modelos «puros» de decisões que são em tese 
hipotisáveis na jurisprudência constitucional – as «sentenças intermédias» são 
nem sentenças puras de rejeição [do pedido de inconstitucionalidade], nem 
sentenças puras de acolhimento [do pedido]24 

 

Considerando as informações postas, pode ser adotado o sentido de que as 

sentenças intermédias são aquelas que escapam ao conceito de decisões simples de 

 
21 Embora a terminologia adotada aqui seja a de “sentenças intermédias” seguindo orientações dadas na 
obra de Fernando Alves Correia, J.J.Gomes Canotilho, Maria Benedita Urbano, é possível encontrar em 
estudos específicos sobre o tema, como a dissertação de Bernardo de Mendonça Teixeira de Castro, que 
outras nomenclaturas são utilizadas como sentenças interpretativas, manipulativas, atípicas ou anómalas. 
Cfr. CASTRO. Bernardo de Mendonça Teixeira de. As sentenças intermédias na Ordem Constitucional 
Nacional: análise da sua legitimidade à luz do princípio da separação dos poderes. Coimbra, Almedina, 2016. 
p. 62. 
22 CORREIA, Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra. Almedina. 2016, p. 294. 
23 Cfr. Carlos Blanco de Morais, Justiça Constitucional. Vol. II, 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 
261.  
24 AMARAL, MARIA LÚCIA. As decisões intermédias na jurisprudência constitucional portuguesa [Em 
Linha]. Lisboa: Colóquio Luso-Italiano de Direito Constitucional, 5 e 6 de maio de 2009. Disponível em: 
<https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/414-362.pdf>. Consulta em 10 de julho 2020. 

https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/414-362.pdf
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acolhimento ou de rejeição e que, ao realizarem a modulação do sentido ou dos efeitos 

da norma em apreço, evitam que a lei seja excluída do ordenamento por decisão de 

inconstitucionalidade. 

A configuração das sentenças intermédias e sua aceitação não é pacífica. A 

exemplo disso, J.J.Gomes Canotilho afirma que é discutível que, no âmbito de Portugal, 

as sentenças intermédias sejam aceitas25. Boa parte da resistência é devido à eventual 

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em competência que seria do Poder 

Legislativo, havendo violação ao princípio da separação dos poderes26.  

Conforme as proposições apresentadas e considerando que as especificidades 

das sentenças classificadas auxiliem no entendimento do que acontece na análise feita 

pelo tribunais constitucionais, passe-se a qualificação.  

 

2.1. Qualificação das possíveis modalidades das sentenças intermédias 

 Como já foi dito anteriormente, além das divergências com relação à aceitação 

das sentenças intermédias em Portugal, há também variações no entendimento e na 

nomenclatura dos tipos das referidas decisões27. Diante disso, em meio às diversas 

formas encontradas, o presente estudo se baseia principalmente na classificação 

utilizada por Alves Correia. 

 

2.1.1. Decisões interpretativas  

 A base dessa argumentação são os seguintes princípios: supremacia da 

Constituição e unidade da ordem jurídica, presunção da constitucionalidade das normas 

jurídicas,  conservação dos atos normativos, proporcionalidade e da segurança jurídica28.  

 
25 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. 
Coimbra. Almedina. 2003. p. 1018. 
26 Cfr. CORREIA, Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra. Almedina. 2016, p 294. 
27 A exemplo da dificuldade em tipificar, Maria Benedita Urbano ressalta que: “cumpre alertar para uma 
certa indefinição ou falta de consistência conceptual e terminológica, patente em especias nas ditas 
“sentenças manipulativas”. Cfr. “Sentenças Intermédias: para além de Kelsen, mas ainda aquém de uma 
teoria da separação dos poderes”, in Estudos em Homenagem a J.J. Gomes Canotilho, Coimbra, 2011. 
28 A respeito dos princípios elencados, Carlos Blanco de Morais, realiza em sua obra “Justiça 
Constitucional”, Vol. II, da Coimbra Editora, 2ª edição publicado em 2011, uma exposição específica sobre, 
nas páginas 380 a 385. 



Decisões intermédias: considerações sobre as decisões de mera declaração de… 
   

Arthur de Souza Bastos e Ricardo Oliveira da Silva Júnior 

 
 

 

 Online, outubro de 2020 | 11 

  Nessa situação, o julgador não vai proferir decisão afirmando a 

inconstitucionalidade da norma, mas sim de uma parte do texto ou de uma possível 

interpretação que poderia ser feita daquele dispositivo. Dessa forma, haveria a limitação 

a certa(s) interpretação(ões) e/ou sentido(s) que aquela norma poderia ter29. 

 Para que tal decisão seja proferida, deve ter havido a possibilidade de dividir os 

preceitos em vários segmentos ideais. Isso quer dizer que quando a norma der margem 

para mais do que uma interpretação – considerando que alguma seja dissonante com o 

texto constitucional – implicará em apreciação e será feita uma exclusão dos sentidos 

inconstitucionais, portanto haverá exclusão do texto da norma e/ou restrição à 

interpretação que deve ser feita sobre tal30. Dessa forma, não estaria sendo feita a 

exclusão de uma norma constitucional por via de uma sentença simples de acolhimento, 

deixando que esta continue a produzir efeitos, mesmo que estes tenham sido de certa 

forma guiados.   

 Ao ser analisada a decisão interpretativa, esta costuma vir acompanhada de que, 

dentre as interpretações que estão sob análise, deve ser priorizada obviamente uma que 

seja conforme à Constituição; sobre isto, Alves Correia postula que: “os seus limites, 

justamente onde contradiga o teor literal e a vontade do legislador, não podendo o 

contéudo da norma interpretada ser totalmente redefinido, nem ser ignorado, em pontos 

essenciais, o objetivo do legislador”31.  

Pelo exposto, sobre essa tipologia, Rui Medeiros justificativa a competência do 

Tribunal Constitucional atuando como controlador ou indicador de interpretações, em 

razão de sua função ser de fiscalizador e zelador da Constituição, portanto, o papel de 

interprete é inerente a sua atividade. Em razão disto, reitera-se que na prática a 

 
29 Maria Benedita Urbano considera que: “Uma disposição legal não deve ser considerada inconstitucional 
se, sendo suscetível de várias interpretações, uma delas ainda for conforme a constituição.” URBANO, 
Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p. 109. 
30  Fernando Alves Correia constata que: “No caso de uma norma comportar vários sentidos, recusa aquele 
ou aqueles que conduziriam à sua inconstitucionalidade e opta pelo sentido que for compatível com a 
Constituição. De facto, no caso de polissemia de uma norma jurídica, não deve a mesma ser considerada 
inconstitucional enquanto puder ser interpretada de acordo com a Constituição”. Cfr.  p. 294. 
31 CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra. Almedina. 2016. p. 295. 
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verificação da inconstitucionalidade de certa norma, exige que haja interpretação tanto 

da Constituição quanto do ato em questão no caso concreto32  

 Uma consideração dissonante, mas importante, é a de que esse tipo de decisão 

faz com que o juiz se torne interventor no processo legislativo, por considerar que o juiz 

nesta perfomance acabaria fazendo com o que o legislador tenha o mesmo ponto de vista 

que ele, havendo uma imposição, que geraria a perda do sentido e vontade que o 

legislador havia imposto33. 

 

2.1.2. Decisões de inconstitucionalidade parcial 

 As situações de inconstitucionalidade parcial se dão quando em um pedido que 

chega ao tribunal constitucional é questionada uma lei, porém ela no todo não é 

considerada inconstitucional, mas somente alguma parte do que consta no pedido da 

ação34. Considerando isso, J.J. Gomes Canotilho considera que é possível que seja feita a 

nulidade parcial dos atos normativos em Portugal em sede de controle concentrado 

abstrato sucessivo, mas considera duvidoso que isto ocorra com tranquilidade quando 

análise for feita no controle preventivo e postula ainda que, conforme disposição do 

artigo 282.º, ao decidir pela inconstitucionalidade, o TC deve se preocupar com a norma 

e não e tão somente com o texto na integralidade35.  

 A inconstitucionalidade parcial pode ser: i) “horizontal” ou “quantitativa”: 

“declara-se inconstitucional uma parte da disposição de um período ou frase do texto 

formulador da norma”36; ii) “qualitativa”, “ideal”, “vertical” ou ainda pode ser designada 

 
32 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade: os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade da lei. Universidade Católica Editora, 1999. p. 334-335. 
33 BRITO. Paula Maria Dias. A fiscalização preventiva da constitucionalidade de Leis e Decretos-leis na 
Constituição de 1976. Dissertação de mestrado em Ciências Jurídico-Forenses, apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. 1997. p. 166. 
34 Cfr. CORREIA. Fernando Alves. ob.cit., p. 300. 
35 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. Coimbra. 
Almedina. 2003. p. 1021. 
36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ob.cit., p. 1021. 
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como “decisão de inconstitucionalidade sem redução de texto”: quando envolver 

somente uma certa dimensão ou segmento do seu contéudo dispositivo37-38.   

 No ordenamento jurídico brasileiro, consoante ao parágrafo único do art. 28º da 

Lei n.º 9.868/99, é legalmente aceito que se faça a declaração de inconstitucionalidade 

parcial sem redução de texto, que, no entender de Dirley da Cunha Jr., o STF estaria 

delimitando que seria inválida a aplicação ou a incidência de certa norma em uma 

situação específica, podendo esta norma em questão ainda ser aplicada a outra 

circunstância39. Nesse sentido, o STF tem feito uso dessas decisões, podendo ser citada 

a a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1946-DF, na qual o STF veio a declarar a 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 14º da EC 20/98, que 

instituiu um teto máximo para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social 

ao fazer a exclusão do rol, autorizando que continuem a receber aquele provento sem 

os limites do teto e sem a retirada do emprego e do salário, pautando-se no art. 7º, 

XVIII, da Constituição Federal40.  

 

2.1.3. Decisões apelativas 

J.J. Gomes Canotilho utiliza a expressão “declaração de norma ainda 

constitucional, mas com transito para a inconstitucionalidade” para designar essas 

decisões e preceitua que não há sustentação legal para esta sentença no ordenamento 

jurídico português41. Por sua vez, Maria Benedita Urbano esclarece que podem ser 

 
37 Cfr. CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra. Almedina. 2016. p. 300. 
38 A declaração de inconstitucionalidade parcial qualitativa, ideal ou vertical tem ligações muito estreitas 
com a interpretação em conformidade com a constituição. Ambas se inserem no conceito de “decisões 
interpretativas” e pressupõem as duas a não aplicação do sentido inconstitucional de uma norma jurídica 
e a salvaguarda da sua parte constitucionalmente saudável. Nesse diapasão, salutar é diferenciar que a 
interpretação em conformidade com a constituição, esta consiste em uma decisão de rejeição da 
inconstitucionalidade (visto aqui como sentença simples), já a declaração de inconstitucionalidade parcial 
qualitativa, é sim uma decisão que acolhe o pedido de uma inconstitucionalidade, porém, se atenta a uma 
interpretação em um dado sentido. Cfr. MORAIS, Carlos Blanco de Morais, Justiça Constitucional. Vol. II. 
Coimbra. Coimbra Editora S.A., 2011.  
39 CUNHA JUNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Editora Juspodivm. 6ª edição. 2012. 
p. 393. 
40 STF - ADI: 1946 DF, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 03/04/2003, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação: DJ 16-05-2003 PP-00090 EMENT VOL-02110-01 PP-00123. 
41 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. 
Almedina. 2003. p. 1018. 



Decisões intermédias: considerações sobre as decisões de mera declaração de… 
   

Arthur de Souza Bastos e Ricardo Oliveira da Silva Júnior 

 
 

 

 Online, outubro de 2020 | 14 

designadas como sentenças de delegação, exortativas e/ou sentenças de aviso e que tais 

decisões possuem origem no Tribunal Constitucional Federal Alemão42. 

 Uma decisão apelativa realiza a rejeição da inconstitucionalidade, ou seja, 

considera que a norma está de acordo com a realidade constitucional vigente, contudo, 

no futuro, não será mais43. Essa sentença tem o respaldo na consideração de que, no 

decorrer do tempo, em razão de mudanças na realidade fática e no âmbito social, haja 

influência nas interpretações e no modo como o TC passará a entender determinada 

matéria44. Sendo assim, é feito “um apelo ao legislador no sentido de «melhorar ou alterar 

a lei no sentido de evitar o trânsito para a inconstitucionalidade»”45.  

  Sobre o exposto, Fernando Alves Correia mantém o entendimento já 

exposto aqui de que não são aceitas decisões de apelo no ordenamento jurídico 

português. Justifica tal assertiva, pelo fato de que não havendo a declaração de uma 

inconstitucionalidade propriamente dita, não haveria respaldo para que sejam dadas 

indicações com força obrigatória, determinando prazo para o legislativo fazer edição na 

lei ou fazer outra que substitua a norma em questão, na pretensão de que a lei não se 

torne inconstitucional em razão do efeito deslizante46.  

 Sobre o ordenamento jurídico português, Maria Benedita Urbano ressalta 

que, embora haja semelhança com as sentenças de aviso do tribunal constitucional, onde 

 
42 Cfr. URBANO, Maria Benedita. “Sentenças Intermédias: para além de Kelsen, mas ainda aquém de uma 
teoria da separação dos poderes”, in Estudos em Homenagem a J.J. Gomes Canotilho, Coimbra, 2011. p. 700. 
43 URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p. 111 
44 Isabela Carnaúba Gonçalves esclarece que “Tem-se então, o que a doutrina costuma chamar de 
“inconstitucionalidades deslizantes”, ou seja, situações em que é possível antever a futura 
inconstitucionalidade, mas sem que se possa dizer, naquela altura, que a norma seja incompatível com a 
constituição, cuidando de uma “constitucionalidade provisória”. Cfr. GONÇALVES. Isabela Carnaúba. 
Sentenças Intermédias na Justiça Constitucional: uma atividade meramente interpretativa do direito? 
Dissertação de mestrado, na área de especialização em Ciências Jurídico-Políticas, Menção em Direito 
Constitucional, aparesentada a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 2014. p. 73. Ainda sobre, 
Maria Benedita Urbano, trata de um efeito deslizante, conforme segue: “Tem-se falado, a propósito destas 
sentenças exortativas, de um “efeito deslizante”. Com esta expressão metafórica pretende-se expressar a 
ideia de uma norma que se torna gradualmente inconstitucional em razão de uma evolução interpretativa 
que foi sendo conferida ao parâmetro constitucional”. cit. p. 111, Nota 42.  
45 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ob. cit. p. 1018. 
46 Cfr. CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra. Almedina, 2016. p. 316-317. 
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são feitos informativos de que ocorreu alteração no entendimento jurisprudencial, não 

há implicações jurídicas concretas e não esta sendo feito um “apelo ao legislador”47. 

  

2.1.4. Decisões manipulativas 

Decisões manipulativas também podem ser chamadas de sentenças 

modificativas e pode ser dito que são o resultado da preocupação que a justiça 

constitucional está tendo com os efeitos colaterais de suas decisões48. São feitos 

julgamentos de forma que os juízes acabam por alterar o texto legal, logo há uma 

alteração no conteúdo original, agindo, assim, como se fosse legislador; em razão disso, 

sua aceitação é menor e dificultada dentro do ordenamento49. Essas decisões possuem 

base no ordenamento jurídico italiano e incluem no seu âmbito as sentenças integrativas 

ou aditivas e as construtivas ou substitutivas e ambas são criticadas, conforme segue 

abaixo.   

 

2.1.4.1. Decisões integrativas ou aditivas 

 Primeiramente, com relação às sentenças integrativas ou aditivas, a doutrina 

ressalta que estas também são chamadas de ampliativas ou extensivas. Tal classificação 

é dada  às sentenças que se referem a alguma norma que deveria prever algo a mais do 

que esta disposto, e para não decidir pela inconstitucionalidade é feita a expansão 

conforme a necessidade, podendo, então, estabelecer uma nova condição, como realizar 

a inserção de algum destinatário a qual o legislador deveria ter se atentado50. A 

sustentação destas sentenças é associada ao princípio da igualdade51 ou em alguma outra 

regra constitucional52, pois pode ser que, no caso prático, esteja algum grupo reclamando 

 
47 Cfr. URBANO, Maria Benedita. ob.cit. p. 111. 
48 GONÇALVES. Isabela Carnaúba. Sentenças Intermédias na Justiça Constitucional: uma atividade 
meramente interpretativa do direito? Dissertação de mestrado, na área de especialização em Ciências 
Jurídico-Políticas, Menção em Direito Constitucional, aparesentada a Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. 2014. p. 79. 
49 URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p.114 
50 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. 
Coimbra. Almedina. 2003. p. 1019. 
51 Cfr. CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional, Coimbra. Almedina p. 304. 
52 Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Volume III, 1ª edição. 2014. Coimbra Editora. 
p. 93. 
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a exclusão de alguma realidade nova trazida por aquela lei; por exemplo, pode ser que 

uma lei previu um regramento e não alcançou uma categoria de trabalhadores e esta 

vem a reclamar uma inconstitucionalidade por ter ficado excluída.  

Há uma ampla margem de aceitação dessas decisões no contexto italiano, haja 

vista que dentro destas já são encontradas ramificações mais estreitas, como: “sentenças 

aditivas de garantia e de prestação; sentenças aditivas que resultam do texto da norma e 

que resultam do princípio genérico da igualdade; sentenças aditivas que têm repercussão 

no erário público e que não tem” 53.  

No que diz respeito a Portugal, não há um consenso quanto à  sua aceitação. Há 

algumas ressalvas no sentido da presença delas, contudo a jurisprudência do Tribunal 

Constitucional evidencia que tem sido feito uso desse recurso em algumas situações54. 

Pedro Cruz e Silva55 elenca como exemplo o Acórdão 563/9656 em que o Tribunal 

Constitucional, ao ser questionado sobre a inconstitucionalidade em razão de lesão ao 

princípio da igualdade, pelo fato do n.º 7, alínea a), da Portaria n.º 162/76, de 24 de 

março57, fazer distinções quanto ao tratamento dos deficientes das forças armadas. Neste 

caso, ocorreu decisão que retirou do ordenamento a discriminação que era feita e, com 

isto, foi erradicado o caráter excludente que a norma continha.  

Jorge Miranda acredita que, mesmo recomendando que haja cautela sobre as 

decisões do Tribunal Constitucional, este não estaria atuando como legislador, porém 

assevera que não há respaldo para decisões aditivas no que tange à matéria penal, devido 

ao princípio da legalidade.  

 

 

 
53 URBANO, Maria Benedita. ob. cit. p. 108. 
54 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ob. cit. p. 1.019. 
55 SILVA. Pedro Cruz e. Sentenças Aditivas do Tribunal Constitucional e o Princípio da Igualdade. In O 
Direito. Ano 140.º (2008), V. Coimbra, Edições Almedina, 2008. p. 1135. 
56 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Acórdão n.º 563/96. Conselheiro Tavares da Costa.  Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960563.html>. Acesso: 19 de junho de 2020. 
57 O texto da norma questionada dispunha o seguinte: N.º 7, alínea a), da Portaria n.º 162/76, de 24 de 
Março: "Aos DFA [deficientes das forças armadas] nas situações de reforma extraordinária ou de 
beneficiários de pensão de invalidez que já puderam usufruir do direito de opção nos termos da legislação 
então em vigor não é reconhecido o direito de poderem optar pelo ingresso no serviço activo". 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960563.html
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2.1.4.2. Decisões construtivas ou substitutivas 

 Este tipo de decisão “declara a inconstitucionalidade de uma norma na parte ou 

nos limites em que contém uma prescrição em vez de outra ou proferir uma decisão que 

implica a substituição de disciplina jurídica contida no preceito julgado 

inconstitucional”58.  

Como já foi dito, na Itália é que se desenvolve e ocorre aceitação dessas 

sentenças; consoante a isto, Maria Benedita Urbano esclarece que já foram feitas 

substituições à moldura penal a certos crimes, como por exemplo a substituição de uma 

medida administrativa por uma sanção penal e a alteração da forma de juramente da 

testemunha em processo civil, naquele país59. Fernando Alves Correia, acrescenta que 

dentro dos ensinamentos italianos há possibilidade de que sejam sentenças substitutivas 

tanto de regras, de princípios e de procedimentos60.  

Ressalta-se que tanto as sentenças aditivas quanto as substitutivas são alvo de 

várias críticas e as discussões encerram por entender que não há enquadramento legal 

que dê margem a esse tipo de situação, estando presentes apenas no contexto 

jurisprudencial61. 

 

2.1.5. Decisões de mera declaração de inconstitucionalidade 

 No rol das sentenças intermédias da qualificação adotada, estão também as 

sentenças de mera declaração de inconstitucionalidade, contudo, tendo em vista que o 

foco do presente trabalho é um estudo sobre tal, considera-se justificável desenvolver 

um novo capítulo, conforme segue o próximo. 

 

 

 
58 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. 
Coimbra. Almedina. 2016. p. 1.019. 
59 URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p.115. 
60 Cfr. CORRE.IA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra. Almedina. 2016. p. 306. 
61 GONÇALVES. Isabela Carnaúba. Sentenças Intermédias na Justiça Constitucional: uma atividade 
meramente interpretativa do direito? Dissertação de mestrado, na área de especialização em Ciências 
Jurídico-Políticas, Menção em Direito Constitucional, aparesentada a Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. 2014. p. 94 
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3. Especificidades no âmbito das decisões de mera declaração de 

inconstitucionalidade 

Primeiramente, é necessário dizer que há variações com relação a nomenclatura 

destas sentenças que além de serem chamadas de decisões de mera declaração de 

inconstitucionalidade, são chamadas de “decisões de reconhecimento de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de inconstitucionalidade, decisões de declaração de 

incompatibilidade sem nulidade, decisões de simples verificação de 

inconstitucionalidade”62. São designadas no ordenamento alemão como 

Unvereinbarkeit63. 

A justificativa para que essas sentenças sejam agrupadas no âmbito das decisões 

intermédias se dá pelo fato de acolherem o pedido de inconstitucionalidade que chega 

ao julgador, sendo, assim, uma decisão de acolhimento; mas não se faz a exclusão da 

norma do ordenamento jurídico sem que haja os tradicionais efeitos ex tunc e não 

implica em repristinação da norma anterior64. 

 

3.1. A Origem das decisões de mera declaração de inconstitucionalidade 

As decisões de mera declaração de inconstitucionalidade possuem origem no 

ordenamento jurídico alemão, onde a Corte Constitucional alemã desenvolveu a 

chamada declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, desde 197165, 

para suprir situações em que a inconstitucionalidade era constatada quando a norma em 

apreciação fazia a exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade66 e 

por eventuais casos de inconstitucionalidade por omissão legislativa67.  

 
62 CORREIA, Fernando Alves. Justiça Constitucional. Almedina. Coimbra. 2016. p. 308. 
63 CASTRO. Bernardo de Mendonça Teixeira de. As sentenças intermédias na Ordem Constitucional 
Nacional: análise da sua legitimidade à luz do princípio da separação dos poderes. Coimbra, Almedina, 2016. 
p. 95. 
64 CASTRO. Bernardo de Mendonça Teixeira de. ob. cit. p. 95. 
65 URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p. 112. 
66 MENDES, Gilmar Ferreira. “A declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade na ação 
direta de inconstitucionalidade e no processo de controlo abstrato de omissão”, in: 
<www.portaldeperiodicos.idp.edu.br>. Acesso em 07 de julho de 2020. p. 7. 
67 MENDES, Gilmar. ob. cit. p. 8. 
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 Sobre a exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade, Gilmar 

Mendes explica que, no contexto alemão, tal premissa seria correspondente ao 

questionamento de se uma norma estaria incluindo ou excluindo algum grupo de 

alguma realidade jurídica, sendo assim, constatando a inconstitucionalidade e, 

conforme a via padrão a nulidade fosse determinada, estaria gerando uma situação onde 

nenhum dos grupos gozaria daquele direito. Condizente a isto, haveria também a ideia 

de uma possível inconstitucionalidade por omissão, onde a base estaria na ofensa ao 

princípio da igualdade, pois o legislador não teria feito alguma previsão que é necessária, 

resultando nesta ótica em espaço que deveria ser suprido68.  

Pelo exposto, a mera declaração de inconstitucionalidade de lei possui de certa 

forma o caráter de uma sentença de acolhimento da inconstitucionalidade, porém, ao 

não declarar a nulidade da norma, acaba por atribuir um dever para que o Poder 

Legislativo realize mudanças naquela lei, podendo ser feita uma correção, no sentido de 

incluir ou excluir alguma disposição69.  

Nesse sentido, Gilmar Mendes considera que os efeitos dessas decisões 

abrangem três aspectos; são estes: “(1) dever de legislar; (2) suspensão da aplicação da lei 

inconstitucional;  (3) eventual aplicação da lei inconstitucional”70. Sobre o primeiro 

aspecto, como já foi expresso aqui, consiste no chamamento que é feito ao legislador, 

para que acabe com a lacuna existente, ou que pelos poderes de que é dententor elimine 

aquela disposição que é notadamente inconstitucional, conforme foi decidido. Sobre a 

suspensão da aplicação da lei inconstitucional, via de regra os seus preceitos não terão 

mais aplicabilidade prática nenhuma, no entanto, pode ser que, em razão de não ter 

norma que suprisse a matéria, o  tribunal alemão considerou necessário relativizar a 

aplicação desta norma atentando-se ao princípio da segurança jurídica71.  

 
68 MENDES, Gilmar Ferreira. “A declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade na ação 
direta de inconstitucionalidade e no processo de controlo abstrato de omissão”, in: 
<www.portaldeperiodicos.idp.edu.br>. Acesso em 07 de julho de 2020. p. 8-9. 
69 URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p. 112. 
70 MENDES, Gilmar Ferreira. ob. cit. p. 11. 
71 MENDES, Gilmar Ferreira. ob. cit. p. 11-12. 
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Com relação à complexidade da realidade alemã na atualidade, o Tribunal 

Constitucional Federal tem feito, no dispositivo da decisão, esclarecimento sobre a 

possibilidade da lei continuar sendo aplicada ou não e tem feito determinação de prazo 

para que o legislador atue72. Não obstante, se essa norma continuar a ser aplicada, pode 

ser que o grupo que tenha ficado excluído da norma venha a ser incluído, estabelecendo, 

portanto, regras provisórias aplicáveis à realidade, pretendendo que não se constitua 

uma lacuna no ordenamento. 

Sobre a realidade alemã, esse tipo de sentença possui respaldo direto da Lei do 

Tribunal Constitucional em razão do §31, alínea 2, frases 2,373 e a edição de normas 

provisórias está sendo feita com base numa interpretação do que está disposto na 2.ª 

parte do §35 também da Lei do Tribunal Constitucional74.  

Além do já exposto, abarcando o exemplo principal das situações que 

evidenciaram situações discriminatórias, havendo choque com princípio da igualdade, 

Maria Benedita Urbano atesta que essas decisões são aplicadas em possíveis casos de que 

a manutenção da norma no ordenamento seja menos danosa que a sua retirada; quando 

a inconstitucionalidade não é constatada, por peso do princípio da segurança jurídica; e 

em plano de direito transitório, em que o julgador verifica que o legislador não teve outra 

opção senão aquela evidenciada no texto legal, não considerando a lei inconstitucional75. 

 Diante da elucidação das bases teóricas principais acerca da mera declaração de 

inconstitucionalidade76, oportuno é tratar primeiramente da sua situação no Brasil e 

posteriormente em Portugal sobre a temática.  

 
72 MARTINS, Leonardo. Direito Processual Constitucional Alemão. 2011. p. 98.  
73 CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra, Almedina, 2016. p. 308. 
74 RIBEIRO. Joaquim de Sousa. – Constitucionalização do Direito Civil, in “Boletim da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra.”, Vol. LXXIV, 1998. O Diferimento da Eficácia no Tempo da Declaração de 
Inconstitucionalidade, in “Revista de Legislação e de Jurisprudência”, Ano 145º, n.º 3998. p. 285. 
75 URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2ª Ed. Coimbra, Almedina, 2016. p. 112. 
76 Além do cenário alemão já tratado, é importante lembrar que a Áustria é considerada pioneira no 
sentido de permitir que o órgão de controle da constitucionalidade realize modulações com relação aos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade sendo estes estendidos por no máximo dezoito (18) meses, 
conforme consta em sua constituição no artigo 140.º, n.º 5. Ainda assim, em estudo aprofundado sobre o 
tema Joaquim de Sousa Ribeiro elenca que também há permissão para isto na Polônia, Turquia, França, 
África do Sul, Bélgica, Grécia, Albânia, Croácia e Eslovênia. Cfr. RIBEIRO. Joaquim de Sousa. – 
Constitucionalização do Direito Civil, in “Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.”, 
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3.2. O modelo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal 

 No que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro e ao modo como o STF 

tem se portado com relação ao enquadramento de decisões de mera declaração de 

inconstitucionalidade, é necessário perpassar inicialmente por duas disposições 

constitucionais. Primeiramente a Constituição Federal de 1988, em vigor no Brasil, fez, 

no âmbito de seu artigo 5º, inciso LXXI, a previsão do chamado Mandado de Injunção, 

possibilitando o ingresso desta ação sempre que a falta de norma regulamentadora 

impossibilite o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, assim como 

prerrogativas vinculadas à nacionalidade, soberania e cidadania. Adiante, o texto 

constitucional, mais precisamente no artigo 103, § 2º, atesta que, havendo declaração de 

inconstitucionalidade por omissão, será informado o poder responsável para que atue 

no sentido de suprir esta falta, inclusive se for órgão administrativo, dentro do prazo de 

de trinta (30) dias. 

 Além dessas duas, mais um elemento presente no direito brasileiro que concede 

poderes ao STF interfira, estabelecendo uma data para a produção dos efeitos 

sancionatórios da declaração de inconstitucionalidade, é o artigo 27 da Lei n.º 

9.899/1999. Sobre estas três possibilidade, segue a elucidação. 

 

3.2.1. O mandando de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão compreendidos como meios para zelar de omissões legislativas e 

normativas 

 Quando a Constituição Federal é estudada, nota-se que o o constituinte de 1988 

consagrou expressamente duas possibilidades de ações que dão azo ao controle por parte 

do Supremo Tribunal Federal de situações de omissão legislativa. Tanto o Mandado de 

Injunção quanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão são os institutos 

que resguardam os cidadãos de uma realidade em que a falta de ação ou ação equivocada 

do poder estatal inviabiliza a efetivação de direitos e liberdade constitucionais77.  

 
Vol. LXXIV, 1998. O Diferimento da Eficácia no Tempo da Declaração de Inconstitucionalidade, in 
“Revista de Legislação e de Jurisprudência”, Ano 145º, n.º 3998. p. 275.  
77 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 2ª Tiragem. 2ª Edição Revisada Ampliada e 
Atualizada. Salvador, Editora JusPodivm, 2014. p. 976. 
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Nesse sentido, Gilmar Mendes considera que o Poder Constituinte de 1988, ao 

fazer as duas previsões com intuito de zelar – ou melhor, de fazer com que possíveis 

omissões legislativas não interfiram na ordem constitucional –, gerou reconhecimento 

da necessidade de que fossem sanadas possíveis omissões. Assim, depreende-se que o 

constituinte exige coerência e ação do Poder Legislativo para efetivação dos direitos 

reconhecidos, de forma que esses valores sejam, nas palavras do referido autor, 

semelhantes aos que o Tribunal Constitucional Federal Alemão, quando este busca 

assegurar ao determinar alguma declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia 

de nulidade78, ou seja, é feito um chamamento ao legislador ou no caso de esfera 

administrativa, para que seja sanado o problema.  

 

3.2.1.1. O mandado de injunção – MI 

 O Mandado de Injunção está previsto na Constituição Federal e, até 

recentemente, seu parâmetro procedimental, por analogia, era o da Lei n.º 12.016/2009, 

que regula o processamento do Mandado de Segurança, contudo, a Lei n.º 13.300 de 23 

de junho de 2.016 trouxe nova roupagem ao instituto, disciplinando o processo e o 

julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. 

O objetivo do MI é fazer com que um direito subjetivo seja assegurado. Na análise 

dos requisitos para o cabimento de MI, evidencia-se que é necessário que a norma 

constitucional que não tenha regulamentação até então, contenha direitos, liberdades e 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Consoante a isto, 

deve haver um mandamento que de fato obrigue os Poderes Públicos79 a editar normas 

infraconstitucionais para efetivação do disposto na Constituição e, por último, tem que 

restar configurado que os Poderes Públicos responsáveis pela efetivação do direito que 

 
78 MENDES, Gilmar Ferreira. “A declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade na ação 
direta de inconstitucionalidade e no processo de controlo abstrato de omissão”, in: 
<www.portaldeperiodicos.idp.edu.br>. Acesso em 07 de julho de 2020. p. 12-13. 
79 Foi mantido o termo “poderes públicos”, haja vista que no ordenamento brasileiro, a omissão pode ser 
questionada também em razão de outros atos normativos, não estando restrita tão somente a leis, pode 
ser que em razão da matéria ou conteúdo, não necessariamente a obrigação seria do Poder Legislativo. 
Cfr. MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 2ª Tiragem. 2ª Edição Revisada Ampliada e 
Atualizada. Salvador, Editora JusPodivm, 2014. p. 347.  
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ensejaria a norma que se reclama de fato tem sido omissos com relação às normas 

infraconstitucionais.  

A nova norma atesta no seu art. 2º o mesmo que está disposto na Constituição, 

com relação ao âmbito de abrangia e os direitos a que faz jus e acrescenta que será 

configurada “regulamentação parcial” quando as normas editadas pelo legislador 

incompetente forem insuficientes.  

Sobre a legitimidade para impetração dessa ação, pode ser feita por qualquer 

pessoa física ou jurídica que comprove que teve direito, liberdade ou prerrogativa 

prejudicado pela ausência de norma regulamentadora.  

É admitido que seja impetrado Mandado de Injunção Coletivo, pelo Ministério 

Público, por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 

há pelo menos 1 (um) ano, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for 

especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos 

individuais e coletivos dos necessitados.  

Sobre a legitimidade passiva da ação, será o órgão, autoridade ou entidade pública 

que deveria, conforme a organização administrativa e política brasileira, ter suprido 

aquele mandamento constitucional que gerou a omissão questionada.  

 O STF possui competência originária para julgar os casos em que a norma 

regulamentadora era de obrigação do Presidente da República, do Congresso Nacional, 

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de quaisquer das Mesas dessas Casas 

Legislativas, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores ou do Supremo 

Tribunal Federal, conforme consta na Constituição Federal, art. 102, I, “q”. Também é 

pacífico que o STF é competente para realizar o julgamento de eventual recurso 

ordinário interposto em MI que tenha sido decidido em instância única pelos demais 

Tribunais Superiores.  

 Diante da abordagem dos parâmetros gerais do Mandado de Injunção, havia na 

jurisprudência e na doutrina brasileira discussões sobre os efeitos da decisão proferida 

em sede de Mandado de Injunção. Com o novo regramento, não há manifestações e 

críticas na doutrina, porém a legislação afirma que, restando configurada a mora 
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legislativa, haverá determinação para que o polo passivo, em tempo que for determinado 

na decisão, faça edição de norma que resolva a omissão. Nesse sentido, atestará à 

sentença condições para que o impetrante goze dos direitos que reclamou caso a mora 

legislativa não seja resolvida no prazo que foi dado, e, caso o polo passivo já tenha 

recebido alguma outra determinação feita por MI e não tenha resolvido, não será dado 

um novo prazo para suprir o problema.  

O texto legal afirma que a regra atual é a de efeitos limitados às partes, e o §1º 

do art. 9º afirma que “poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, 

quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da 

prerrogativa objeto da impetração”. Quando o Poder Público que foi notificado da 

omissão, ao suprir isto com norma regulamentadora devida, os efeitos para os 

beneficiados serão ex nunc, mas se a novidade for mais favorável haverá aplicação.  

 Por último, regra especial há no caso do Mandado de Injunção Coletivo, em que 

a sentença fará coisa julgada entre os integrantes do grupo que fazia parte do coletivo 

de impetrantes. No caso de pessoas jurídicas ou físicas que tenham ingressado 

separadamente com a mesma pretensão, não haverá litispendência80 sobre estes, 

contudo os efeitos da coisa julgada recairão sobre aqueles que ingressaram com suas 

ações individualmente, se desistirem das outras demandas no prazo de trinta (30) dias a 

contar da ciência comprovada da impetração coletiva. 

 

3.2.1.2. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão – ADO 

Consoante ao que ocorre nos Mandados de Injunção, onde o problema se dá 

pela falta de ação do legislador na concretização de algum direito, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão o que ocorre é também uma ausência de atuação que 

atrapalharia a concretização da Constituição, mas, além disso, consiste em “uma ação do 

controle concentrado de constitucionalidade, cujo intuito primordial é tutelar a ordem 

 
80 No artigo 337 do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 13.105 de 16 de março de 2.015, §§ 1º e 
2º, afirmam que é condigurada a litispendência ou a coisa julgada quando é reproduzida ação que já foi 
ajuízada anteriormente, e uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas parte, causa de pedir e o 
mesmo pedido.  
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constitucional objetiva, que se vê abalada e feria diante da inércia governamental em 

regulamentar e, com isso, concretizar disposições constitucionais”81. 

Como exposto anteriormente, essa ação é julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal, encontra previsão no artigo 103, §2º da CF/88 e foi regulamentada pela Lei n.º 

12.063/2009, que modificou a Lei n.º 9.868/99.  

Sobre o objeto dessa ação, precisa ser esclarecido que a CF/88 tem em seu corpo 

normas que não foram detalhadas diretamente, devendo haver regulamentação 

posterior para detalhar o assunto, configurando assim o que se chama de eficácia 

limitada. As normas de eficácia limitada que não foram regulamentadas consistem no 

objeto da ADO, que pode se dar por uma omissão total, parcial, legislativa ou 

administrativa. Na omissão total, não é encontrado qualquer manifestação sobre 

efetivação. A parcial ocorre quando já teve alguma atividade normativa ou legislativa 

sobre, mas não supriu de forma correta ou necessária. Sobre omissão legislativa, o Poder 

Legislativo não possui projeto de lei ou, mesmo que haja, não está tendo andamento. 

Por último, a omissão administrativa se dá quando a norma contida na Constituição 

determina que alguma ação seja feita82. 

Com relação aos legitimados ativos para ingresso da ADO, estão dispostos na 

Lei 9.868/1999 e são: Presidente da República, da Mesa do Senado Federal, da Mesa da 

Câmara dos Deputados, da Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou o Governador do Distrito 

Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação 

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Por sua vez, a legitimidade passiva é 

dos órgãos ou autoridades que, seguindo a CF/88, seriam responsáveis por aquela 

medida. 

Sobre os efeitos da decisão, o STF, considerando que de fato há omissão, poderá 

apenas notificar o legitimado passivo sobre a constatação de que deve haver atitudes 

 
81 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 2ª Tiragem. 2ª Edição Revisada Ampliada e 
Atualizada. Salvador, Editora JusPodivm, 2014. p. 976. 
82 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 2ª Tiragem. 2ª Edição Revisada Ampliada e 
Atualizada. Salvador, Editora JusPodivm, 2014. p. 976. 
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com relação a isto, mas não pode haver imposição de prazos. Excepcionalmente, a CF/88 

afirma que, quando a omissão for de órgão administrativo, é possível o STF determinar 

um prazo de até trinta (30) dias para criar norma sobre. 

 

3.2.2. As disposições do art. 27 da Lei 9868/1999 

  A lei 9.868/99 de 10 de novembro de 1.999, dispõe sobre o processo e julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação de Declaração de 

Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Faz parte do corpo desta lei o artigo 

27 que esclarece a seguinte regra: 

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em 
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.83 

 

Com base nessa autorização, a jurisprudência do STF tem feito uso desse 

recurso, não fazendo uso dos efeitos ex nunc e ex tunc; o que ocorrerá é uma modulação 

de efeitos da inconstitucionalidade com efeitos pro futuro.  

Mesmo com essa disposição, mantém o direito brasileiro a regra da nulidade em 

casos de inconstitucionalidade. No entanto, com essa nova figura, o STF deve percorrer 

um caminho cheio de requisitos para não aplicar o princípio da nulidade, haja vista que 

consiste em um caráter excepcional. Para tanto, Gilmar Mendes esclarece que a razão 

principal deve estar vinculada a algum direito que esteja explicitamente contido na 

norma constitucional, devendo adiante ser feito uso de ponderação, associando a 

proporcionalidade para constatar se de fato a segurança jurídica está sendo atingida e/ou 

se ensejaria naquele caso a proteção a algum interesse de ordem social que seja relevante 

naquele contexto84.   

 
83 Lei 9.868/99 de 10 de novembro de 1.999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm>. Acesso: 02 de junho de 2020.  
84  MENDES, Gilmar Mendes. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª Edição. 
Saraiva. 2015. p. 1329-1330. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
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Como expressamente consta no artigo 27, o STF precisa de um quórum especial 

de dois terços de seus membros serem a favor à declaração de inconstitucionalidade com 

os efeitos diferenciados. Nesse diapasão, ocorre então a possibilidade de que sejam 

proferidas declarações de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc; declaração de 

inconstitucionalidade com efeitos por futuro e declaração de inconstitucionalidade sem 

pronúncia de nulidade.  

Na primeira decisão, os efeitos se darão até o momento do trânsito em julgado 

da decisão. Já a declaração de inconstitucionalidade com efeitos pro futuro deveria ser 

preenchida toda a análise da segurança jurídica e do interesse social que estaria sendo 

assegurado, levando a uma validade com prazo determinado. Aqui, diferentemente do 

que ocorre em outras realidades, não há previsão de limite de tempo que o STF pode 

determinar, ao contrário do que já foi citado, como o caso da Áustria, em que a 

Constituição determina expressamente o prazo de 18 meses.  

Com relação à mera declaração de inconstitucionalidade, devera o STF constatar 

que a inconstitucionalidade lesaria o princípio da igualdade, ou seja, algum caso em que 

a exclusão da norma geraria danos mais gravosos ao contexto social. Mais uma vez, 

ressalta-se que os critérios anteriormente devem ser seguidos e observados para evitar 

que a manutenção da norma no ordenamento gere efeitos mais danosos. 

 Um caso que evidencia uma situação em que o Supremo Tribunal Federal 

determinou prazo para que o legislador sanasse a ausência de lei federal que suprisse a 

omissão inconstitucional foi a ADI 2.240/BA. Nessa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, foi questionada a Lei n.º 7.619 de 30 de março de 2000, que criou 

o município de Luís Eduardo Magalhães e não teria cumprido o disposto no artigo 18, 

§4º da CF/88. Tal dispositivo foi inserido pela Emenda Constitucional n.º 15 de 1996, que 

determina a necessidade de haver uma lei complementar, de competência do legislador 

federal, tratando sobre o tema, conforme dispões a o artigo 18, §4º da CF/88: 

 
A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-
ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar 
federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
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 Esse município passou a ser uma realidade fática no estado da Bahia, porém, 

com o questionamento levado ao STF, este constatou que houve omissão do legislador 

federal, que deveria ter editado lei complementar sobre o assunto. O problema ocorre 

no sentido de que há um caráter de exceção, contudo a inconstitucionalidade sobre a 

Lei 7.619/00 implicaria no não reconhecimento da existência do município. Dito isto, o 

STF considerou que o princípio da segurança jurídica deveria ser aplicado para preservar 

a existência da cidade de Luís Eduardo Magalhães.  

 Assim, foi determinada a inconstitucionalidade da Lei 7.619/00, mas não foi 

determinada a sua nulidade e ocorreu a determinação de que no prazo de vinte e quatro 

(24) meses o legislador federal suprisse a omissão encontrada85.  

 

3.3. O Sistema Português e o Tribunal Constitucional 

 No ordenamento jurídico português, o sistema vigente entende, via de regra, 

que não há cabimento legítimo da ação de mera declaração de inconstitucionalidade. 

No entanto, caso emblemático decidido pelo Tribunal Constitucional, em que se 

evidenciou a modulação de efeitos para o futuro, foi o Acórdão n.º 353/201286 com fulcro 

no artigo 282.º, n.º4 da CRP. 

 Primeiramente, sobre a regra do artigo 282.º, n.º4 da CRP, este contém a 

possibilidade de que, em razão de segurança jurídica, equidade ou interesse público de 

excepional relevo, pode o Tribunal Constitucional fazer uma decisão com efeitos 

diferentes dos parâmetros dos incisos 1 e 287, devendo, para tanto fundamentar tal 

decisão. Sobre essa possibilidade, Bernardo de Castro afirma que não foram conferidos 

 
85 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2240-BA – Bahia. Ação direta de inconstitucionalidade. Relator: 
Ministro Eros Grau. Julgamento: 09.05.2007. Tribunal Pleno. Diário da Justiça Eletrônico n. 072, divulgado 
em 02.08.07 e publicado em 03.08.07. Diário da Justiça da União de 03.08.2007, p. 00029. Ementário 
Volume 02283-02, p. 00279. 
86 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Acórdão n.º 353/2012. Conselheiro. João Cura Mariano.  Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120353.html> Acesso: 21 de junho de 2020. 
87 Artigo 282.º. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade ou de Ilegalidade. 1. A declaração de 
inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória produz efeitos desde a entrada em vigor da 
norma declarada inconstitucional ou ilegal e determina a represtinação das normas que ela, 
eventualmente, haja revogado. 2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por 
infração de norma constitucional ou ilegal posterior, a declaração só produz efeitos desde a entrada em 
vigor desta última.  



Decisões intermédias: considerações sobre as decisões de mera declaração de… 
   

Arthur de Souza Bastos e Ricardo Oliveira da Silva Júnior 

 
 

 

 Online, outubro de 2020 | 29 

nessa disposição legal poderes para que o Tribunal Constitucional adotasse decisões 

arbitrárias88.  

 No Acórdão n.º 353/2012, o Tribunal Constitucional declarou a 

inconstitucionalidade das normas do Orçamento do Estado para o ano de 2012. Nessa 

decisão, tomada já em 05 de julho de 2012, foi julgada a disposição do Orçamento do 

Estado de 2012, que suspendia total ou parcialmente o pagamento dos proventos de 

férias e de Natal, ou prestações de 13.º e/ou 14.º meses, dos cidadãos que recebem salários 

em razão de trabalho em entidades públicas, como também dos que recebem pensões 

de reforma ou aposentadoria por meio do sistema público de segurança social, durante 

os anos de 2012, 2013 e 2014 devido à vigência do Programa de Assistência Económica e 

Financeira (PAEF).  

 Assim, considerou a inconstitucionalidade no referido Ácordão com base no 

princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição da República 

Portuguesa, mas, já tendo transcorrido cerca de metade do ano, foi feito uso expresso da 

possibilidade do artigo 282.º, n.º4, determinando o Tribunal Constitucional o não 

pagamento dos recursos durante o ano de 2012, passando a ter eficácia a declaração 

somente após o encerramento do ano corrente.  

 Sobre essa decisão e a atuação do Tribunal Constitucional, delimitando efeitos 

pro futuro, Joaquim de Sousa Ribeiro afirma que a manutenção de uma norma 

inconstitucional no ordenamento português por certo período, até essa decisão, não era 

algo com precedentes. Por sua vez, Fernando Alves Correia, sobre esse mesmo Ácordão, 

escreve que “o Tribunal já proferiu, embora sob diferente roupagem jurídica, meras 

declarações de inconstitucionalidade ou declarações de inconstitucionalidade de normas 

jurídicas, de modo a dar oportunidade e tempo ao legislador para corrigir a 

inconstitucionalidade”89.  

   Ademais, sobre a mera declaração de inconstitucionalidade, preceitua J.J. 

Gomes Canotilho, de forma categórica, que a aplicação de norma inconstitucional é uma 

 
88 Cfr. CASTRO. Bernardo de Mendonça Teixeira de. As sentenças intermédias na Ordem Constitucional 
Nacional: análise da sua legitimidade à luz do princípio da separação dos poderes. Coimbra, Almedina, 
2016.p. 106. 
89 CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra, Almedina, 2016. p. 311. 
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possibilidade que não deve ser feita e que os argumentos relativos à falta de legislação 

sobre o assunto, enquanto não há novidade legislativa que supra a ausência causada pela 

determinação de inconstitucionalidade, não são suficientes para legitimar a aceitação 

destas. No seu entendimento, os efeitos das decisões ex nunc já são o limite que pode ser 

aceito90. 

 Joaquim de Sousa Ribeiro, ao se debruçar sobre a modulação de efeitos, afirma 

que “como é manifesto, maior amplitude e significado quando ela, não só retira projeção 

retroativa à declaração, como não impõe cessação imediata de eficácia, para ao futuro, da 

norma inconstitucionalizada, reconhecendo-lhe sobrevida para além da publicação de 

decisão”91. Condizente a isto, argui o mesmo autor que estaria sendo questionada a 

supremacia e a efetividade da Constituição e atesta que, dentre os sistemas que aceitam 

a possibilidade de modulações nas sentenças de inconstitucionalidade, tais fizeram isto 

deixando de lado as incongruências relacionadas à dogmática do assunto e há casos em 

que não há legitimidade para tanto. 

 Por sua vez, Rui Medeiros, ao tratar dos efeitos da mera decisão de 

inconstitucionalidade no âmbito português, considera que na realidade local há uma 

série de requisitos a serem observados, diferentemente do que ocorre em solo alemão. 

Nesse sentido, atesta o autor que, mesmo havendo a previsão do n.º 4 do artigo 282.º da 

CRP, não há que se falar em aceitação da decisão em questão, haja vista que, em sua 

opinião, se necessário for o Tribunal Constitucional deve definir prazos, na intenção de 

que não fique o ordenamento jurídico vigente com uma lei inconstitucional fazendo 

efeitos até que outro questionamento seja levado a julgamento92.  

  Condizente ao exposto e observando a questão do artigo n.º 4 do artigo 282.º da 

CRP, Fernando Alves Correia considera que não há margem para entender que estaria 

 
90CANOTILHO, José Joaquim Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2016. p. 1018. 
91 RIBEIRO. Joaquim de Sousa. – Constitucionalização do Direito Civil, in “Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra.”, Vol. LXXIV, 1998. O Diferimento da Eficácia no Tempo da 
Declaração de Inconstitucionalidade, in “Revista de Legislação e de Jurisprudência”, Ano 145º, n.º 3998. 
p. 274. 
92 MEDEIROS, RUI. A Decisão de Inconstitucionalidade: os autores, o contéudo e os efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade da lei. Lisboa. Universidade Católica Editora. 1999. p. 521-522. 
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configurada autorização para o Tribunal Constitucional realiazar limitação dos efeitos 

pro futuro da declaração de inconstitucionalidade. O autor mantém o entendimento de 

que os efeitos das declarações de inconstitucionalidade devem ser ex tunc, e, quando 

realizar decisão com efeito ex nunc, isso deve se estender tão somente até a data da 

decisão ou da publicação no Diário da República. No que diz respeito à fixação de data 

futura, o autor afirma que não é encontrado respaldo para praticar essa modulação93. 

 

Considerações finais 

 Conforme exposto ao longo presente artigo, o controle concentrado de 

constitucionalidade no Brasil é realizado pelo Supremo Tribunal Federal e em Portugal 

tal atribuição é do Tribunal Constitucional. Condizente a isto, na atuação prática de 

ambos, quando provocados, via de regra, proferem decisões de acolhimento ou de 

rejeição da inconstitucionalidade.  

 Além disso, em caráter excepcional, a doutrina, ao analisar a jurisprudência dos 

tribunais e a realidade legislativa de alguns países, tem analisado as sentenças 

intermédias, ou seja, sentenças que estão em um limbo entre a constitucionalidade e a 

inconstitucionalidade de uma norma. As sentenças intermédias ou complexas também 

possuem como características gerais a modulação do sentido ou dos efeitos da norma 

que foi analisada e, em decorrência disso, a norma não resta inconstitucional, logo, não 

sendo aplicado a nulidade, os efeitos retroativos e a represtinação da norma anterior. 

 Sobre a caracterização das sentenças intermédias, um ponto a ser destacado é 

que a doutrina varia com relação à nomenclatura das classificações, a exemplo do que 

acontece com a decisão apelativa, que também é chamada de sentenças de delegação, 

exortativas e/ou sentenças de aviso. Mesmo com essas variações, a pretensão foi de 

incluir nesse estudo a maior parte das sentenças encontradas na doutrina portuguesa, 

sendo expostos pontos sobre as decisões interpretativas, de inconstitucionalidade 

parcial, apelativas, manipulativas, compreendidas nestas as aditivas e substitutivas. 

 
93 CORREIA. Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra, Almedina, 2016. p. 349. 
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Especial atenção às decisões de mera declaração de inconstitucionalidade, o 

cerne da pesquisa foi direcionado à Alemanha, onde o Tribunal Federal Constitucional 

veio, desde o início da década de 1970, proferindo decisões que não declaram a 

inconstitucionalidade da norma com fulcro em “exclusão de benefício incompatível com 

o princípio da igualdade” e por eventuais casos de inconstitucionalidade por omissão 

legislativa. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro, conforme elucida Gilmar Mendes 

fez na Constituição Federal de 1988, vigente na atualidade, a previsão do mandado de 

injunção e da possibilidade de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Estes 

institutos são detentores de características que coadunam com a ideia de não haver no 

ordenamento omissões, sejam estas por legislação que não existe ou que está presente, 

mas que acaba por ferir o princípio da igualdade ao não abranger determinados grupos 

ou realidades.   

Ademais, sobre a possibilidade de modulação de efeitos das sentenças, o 

Supremo Tribunal Federal tem feito como foi configurado na ADI 2.240/BA. Porém o 

cuidado com a análise do caso concreto é necessário, não sendo permitido que as 

decisões determinem de forma arbitrária e sem atenção a direitos que estão de fato 

explícitos na Constituição Federal Brasileira. 

O Tribunal Constitucional de Portugal tem sido cauteloso nas suas decisões e a 

doutrina, em sua maioria, não entende por aceitar que meras declarações sejam 

proferidas. Condizente a isto, sobre essa não aceitação, a doutrina brasileira faz bastante 

uso e referência aos doutrinadores portugueses para justificar os riscos e a insegurança 

que pode ser causada pela aplicação de sentenças de mera declaração de 

inconstitucionalidade no Brasil. 

Por fim, conforme a jurisprudência de ambos países tem demonstrado casos em 

que o recurso foi utilizado, o que se recomenda é que haja cuidado e que a verificação 

sobre as implicações relativas à segurança jurídica, observância do princípio da 

proporcionalidade e se há, de fato, vinculação e base nas respectivas constituições para 

que se faça o uso das sentenças de mera declaração de inconstitucionalidade.  
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