Controle de Constitucionalidade – modulação de efeitos
O Supremo Tribunal Federal proferiu, em várias oportunidades, decisões
com modulações de seus efeitos com o intuito de dar interpretação conforme a
constituição a certos dispositivos normativos.
Com o advento da Lei 9.868, de 1999, essa questão foi, enfim,
positivada. O artigo 27 da referida lei estabeleceu que:
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.
É possível perceber, então, que o legislador brasileiro optou por um
modelo diferenciado, em que é possível, a depender do caso, a adoção de outras
medidas que não somente a declaração de nulidade total da norma.
Nosso ordenamento jurídico permite, por exemplo, a declaração de
nulidade parcial, hipótese em que somente os dispositivos inconstitucionais serão
declarados nulos e não a totalidade da lei. No entanto, caso as normas subsistentes não
possam existir de forma autônoma, ou caso elas não correspondam à vontade do
legislador, não será possível a manutenção dessa lei no ordenamento.
Outra técnica existente é a declaração de inconstitucionalidade sem
redução de texto. O Tribunal poderá, portanto, considerar inconstitucional uma hipótese
de aplicação da lei, sem que haja alteração alguma no texto normativo.
Na Interpretação conforme a constituição, por sua vez, o juiz ou
Tribunal, no caso de haver duas interpretações possíveis de uma lei, deverá optar por
aquela que se mostre compatível com a constituição. Portanto, o Tribunal declarará a
legitimidade do ato questionado desde que interpretado em conformidade com o texto
constitucional.
Cabe ressaltar que o afastamento do princípio da nulidade só ocorrerá
quando demonstrado que a declaração de inconstitucionalidade traria danos à segurança
jurídica ou a algum outro valor constitucional diretamente vinculado ao interesse social.
Assim sendo, o procedimento adotado de um quorum especial, de dois terços dos votos,
garante uma maior restrição na utilização da modulação dos efeitos da decisão.

No que diz respeito ao aspecto temporal, o artigo 27 da lei de n. 9.868/99
prevê que o Supremo Tribunal Federal terá a opção de declarar a inconstitucionalidade
apenas a partir do trânsito em julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade
ex nunc). Poderá, ainda, declarar a inconstitucionalidade, com a suspensão dos efeitos
por algum tempo a ser fixado na sentença (declaração de inconstitucionalidade com
efeito pro futuro). Nessa hipótese, por motivo de segurança jurídica ou de interesse
social, a lei continuará sendo aplicada por um determinado prazo, a ser determinado
pelo próprio Tribunal.
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inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, permitindo que se operem a
suspensão de aplicação da lei e dos processos em curso até que o legislador, dentro de
prazo razoável, venha a se manifestar sobre a situação inconstitucional (declaração de
inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade/restrição de efeitos).
Quanto à existência de suspensão dos efeitos da lei antes da decisão
definitiva da Corte, persistem no ordenamento jurídico brasileiro as medidas cautelares,
que são cabíveis na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de
constitucionalidade. Assim sendo, na hipótese da ação direta de inconstitucionalidade, o
Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, concederá liminar para
suspender a vigência da norma impugnada até a decisão final, em caráter excepcional de
urgência.
A medida cautelar referente à ação declaratória de constitucionalidade
decorre de construção jurisprudencial realizada pelo Supremo tribunal Federal na ADC
de n. 4. Hoje, essa questão se encontra positivada no artigo 21 da Lei 9.868/99. Nessa
hipótese, há apenas a suspensão de outros julgamentos e processos que envolvam a
aplicação dessa lei ou ato normativo até que haja o julgamento definitivo da ação
declaratória.
Note-se que, inicialmente as medidas cautelares eram concedidas por
construção jurisprudencial, entretanto, diante da edição da lei 9.868/99, a aplicação de
medidas cautelares, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de ação
declaratória de constitucionalidade, passou a estar prevista expressamente em nosso
ordenamento.
Em suma, no sistema jurídico brasileiro tem-se desenvolvido técnicas de
interpretação constitucional que permitem a suspensão dos efeitos da lei em caráter

excepcional, até que a decisão definitiva seja prolatada, além de possibilitar que o STF
module os efeitos de suas decisões, por meio de técnicas de declarações parciais ou
totais de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, efeitos ex tunc, ex nunc, pro
futuro e interpretação conforme a constituição.
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