trínsecos, deve se refazer a ação sucessiva e
conjugada dos vários órgãos, para reexame
total do ato duvidoso ou manifestamente ilícito."
Bem por isso, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o MS 21.814, ReI. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, deixou assentado o caráter subjetivamente complexo do ato de investidura no cargo de Juiz em TRT, reconhecendo, em conseqüência, a legitimidade ad
causam do Tribunal Regional do Trabalho
para figurar, enquanto 6rgão coator, no pólo
passivo do processo mandamental, verbis:
.. Ato complexo. Legitimidade passiva 'ad
causam' do Presidente da República, juntamente com o Órgão Especial do TRT, que
elaborou a lista tríplice, nela incluindo o litisconsorte passivo que, segundo se alega, não
podia integrá-la. A nomeação pelo Chefe do
Poder Executivo de quem não podia figurar
na lista tríplice, por vício na formação desta,
toma o autor do ato impugnado parte passiva
legítima na ação de segurança ( ... )."(grifei)
Impõe-se destacar, no que conceme ao E.
Tribunal Superior do Trabalho, que o Exmo.
Senhor Ministro-Presidente desse órgão de
cúpula da Justiça do Trabalho - considerada
a regra inscrita no art. 685, caput, e em seu §
211, da CLT - dispõe de competência para,
nos termos do AtofTST/GP n11 515/94 (art. 511),
efetuar prévia análise e exercer inquestionável poder de controle no âmbito do procedimento de habilitação de magistrado classista

LEI -

que, instaurado originariamente perante TRT,
deve ser submetido, em momento posterior,
e para efeito de provimento do cargo de juiz
classista de 2.11 instância, à apreciação decisória do Presidente da República.
Isso significa que os vícios imputados pelos
ora impetrantes ao ato antecedente (TRT e
TST), e desde que reconhecido o defeito alegado, podem transmitir-se, mediante repercussão causal, ao ato conseqüente consubstanciado no decreto presidencial, infirmandolhe, desse modo, a própria validade jurídica.
Essa circunstância, destarte, impõe que se notifique o TRT/3.11 Região e a Presidência do
Egrégio TST, para os fms e efeitos a que se
refere o art. 711, I, da Lei nl1 1.533/51.
Justificada, desse modo, a necessidade processual de participação do TRT/31 Região e
da Presidência do TST na presente causa mandamental, determino a requisição de informações tanto a esses órgãos judiciários quanto
ao Senhor Presidente da República, devendo
os ora impetrantes providenciar, para esse
efeito, as cópias necessárias da petição inicial
e dos documentos que a instruem.
Uma vez cumprida essa providência por
parte dos impetrantes, determinarei a citação
dos litisconsortes passivos necessários (fls.
25).
Publique-se.
Brasília, 13 de novembro de 1995.
Ministro CELSO DE MELLO, Relator

INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE EXTRAORDINÁRIO

RECURSO

- A incompatibilidade de lei com nova Constituição importa em sua
revogação por inconstitucionalidade superveniente.
- É pr6prio do recurso extraordinário - e não do recurso especial a declaração de inconstitucionalidade superveniente.

SUPERIOR TRffiUNAL DE JUSTIÇA
Recurso Especial n1l 68.41O
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Recorrente: Nacional Central de Distribuição de Alimentos Ltda.
Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul
Relator: Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS
Despacho do Relator

PROCESSUAL - INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - DERROGAÇÃO DE LEI POR DISPOSITIVO DE
CONSTITUIÇÃO NOVA - IMPRESTABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL - DENEGAÇÃO DE SEGUIMENTO (Lei 8.038/
90, Art. 38).
I - o reconhecimento da revogação de lei,
por incompatibilidade com dispositivo constitucional novo, pressupõe a verificação da
compatibilidade entre a lei velha e a constituição nova;
11 - o Tribunal, quando verifica a ocorrência de inconstitucionalidade superveniente,
exercita evidente controle de constitucionalidade;
m - acórdão que examina a revogação por
inconstitucionalidade expõe-se, tão-somente,
a recurso extraordinário. O Recurso especial
é instrumento impróprio para o enfrentar.

DECISÃO
Cuida-se de recurso especial contra Acórdão assim resumido: "TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPORT AÇÃO DE MERCADORIAS.
FATO GERADOR.
1. O art. 155, IX, "a", da CF-88 não reproduz o disposto no art. 23, 11, da CF-69, abrindo
brecha completável, até o advento da lei complementar prevista no art. 34, § 811, do ADCT,
por convênio. O art. 211, 11, do Convênio nIl
66/88, reproduzido no art. 4Il, I, da Lei nll
8.820/89, define o fato gerador como a entrada da mercadoria importada no estabelecimento ou pelo recebimento desta pelo importador. Deste modo, o art. 111, 11, do Decreto-Lei
nll 406168, também com força de lei complementar, não está recepcionado, nos termos do
§ 511 do art. 34 do ADCT.
2. Apelação Provida." (Fls. 141).
A matéria é conhecida nesta Corte que, in-

clusive, vem decidindo contrariamente a tese
sustentada no Acórdão. Contudo, no v. Aresto
recorrido o Tribunal de Justiça tomou como
premissa a assertiva de que:
..... sob o regime constitucional pretérito, o
fato gerador, na espécie, se encontrava definido no art. 111,11, do Decreto-Lei nIl 406/68,
referendado pelo verbete 577 da Súmula do
STF, como "a entrada em estabelecimento
industrial" da mercadoria importada. E isso,
porque o art. 23, § 11 11, da CF-69 tinha idêntica redação.
Diverso se mostra, porém, o texto do art.
155, § 211, IX, "a", da Carta Política vigente,
que o estabelece .. sobre a entrada da mercadoria importada". Este dispositivo não explicita, como visto, a entrada em "estabelecimento industrial" .
Explorando tal brecha, o já mencionado
convênio 01166/88, em seu art. 211, I, estatui o
fato gerador "na entrada no estabelecimento
destinatário ou no recebimento pelo importador de mercadoria ou bem, importados do
exterior" . E, em conformidade com tal dispositivo, o art. 4Il, da Lei nIl 8.820/89 reproduziu
o preceito.
Segundo o art. 34, caput, do ADCT, o .. sistema tributário nacional" , entrou em vigor a
partir do primeiro dia do quinto mês seguinte
ao da promulgação da Carta, Dispondo, então
o § 511, in verbis:
.. Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação
anterior, no que não seja incompatível com
ele e com a legislação referida nos §§ 311 e
4Il". (Fls. 146/148).
Como se percebe, o Acórdão afirma que" a
nova definição do fato gerador, diversos os
textos constitucionais, não é incompatível
com o art. 155, X, letra "a", da CF-88; o
Convênio nll 66/88 tem força de lei complementar, a teor do art. 34, § 811, do ADCT; e a
legislação anterior (art. 211, I, do Decreto-Lei
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nl! 406/68), dispondo diferentemente do Convênio, nl! 66/88, contraria o novo .. sistema
tributário nacional" e a legislação (isto é, o
Convênio) referida no § 31! do art. 34 do
ADCT, incidindo, pois, a cláusula final do §
51! do mesmo art. 34." (fls. 146).
Este, aliás, constituiu, em última análise, o
fundamento único do Acórdão desafiado pelo
recurso especial.
Reporto-me à Decisão com que neguei seguimento ao RESP 63.824-0IMG, nestes termos:
.. O Superior Tribunal de Justiça foi concebido, fundamentalmente, para dirimir em instância derradeira, questões relacionadas com
hermenêutica e aplicação de lei federal; ou,
como se convencionou chamar: .. questões de
direito infraconstitucional" .
Os temas de natureza constitucional foram
reservados à competência do Supremo Tribunal Federal.
Costuma-se dizer, simplificando, que o STF
faz o controle da constitucionalidade, enquanto o STl exerce o controle da legalidade.
Controlar a legalidade é dizer se determinado ato normativo, ou decisão cpincide com
os preceitos do ordenamento infraconstitucional.
Controlar constitucionalidade é verificar se
o dispositivo sob exame é compatível com a
Lei Maior.
A repartição de competências, entre as duas
Cortes fez-se de modo a que as decisões do
STl, em recursos especiais, não se exponham
a revisão, pelo Supremo Tribunal Federal.
Há uma hipótese, em que Acórdão produzido em recurso especial fica exposto ao extraordinário.
Ela ocorre, quando o STl examina, incidentemente, a constitucionalidade de alguma Lei
Federal, supostamente violada.
Melhor explicando: há oportunidades em
que se leva ao Superior Tribunal de Justiça,
decisão cujo dispositivo não se afina com o
texto de lei federal.
Em tal situação, o STJ percebendo que a lei
supostamente violada é incompatível com a
Lei Maior, logicamente, não proclamará sua
supremacia. O tribunal, emitirá declaração in226

cidente, afirmando a inconstitucionalidade do
dispositivo legal.
O Acórdão que resultar desta declaração
incidente expõe-se a recurso extraordinário.
Vale, aqui, deixar bem claro: quando se
trata de recurso especial, apenas em declaração incidente, é lícito ao STl controlar constitucionalidade.
É bom lembrar que a declaração incidente
é admissível somente, quando o acórdão recorrido houver aplicado a lei federal. Nesta
circunstância, a questão constitucional surge
no próprio âmbito de competência do STl .
Se o confronto entre lei e Constituição já
ocorreu no Tribunal a quo, seu reexame haverá de ser efetuado pelo Supremo Tribunal
Federal, em Recurso Extraordinário.
Existem, contudo, situações limítrofes,
onde é difícil afirmar qual o Tribunal competente para o recurso.
Uma delas relaciona-se com a chamada" inconstitucionalidade superveniente" .

11 -

INCONSTITUCIONALIDADE
SUPERVENIENTE

O fenômeno da inconstitucionalidade superveniente, ocorre, quando uma reforma
constitucional insere no Direito Positivo, preceitos incompatíveis com norma contida em
lei federal já existente.
Quando isto ocorre, a lei velha é derrogada.
Ao contrário do que acontece com as leis
posteriores à nova Carta, Ela não se toma
inconstitucional. Simplesmente, desaparece
do Ordenamento jurídico.
Surge, aí, a dificuldade:
o acórdão que declara a inconstitucionalidade superveniente expõe-se a recurso extraordinário; ou somente o recurso especial
pode desafiá-lo?
Acredito que o remédio apropriado, na hipótese é o recurso extraordinário.
Imaginemos que um de nossos Tribunais
estaduais tenha recusado aplicação ao Art. 51!
da Lei federal 7.347/85, sob o argumento de
que este dispositivo - por incompatível com
o Art. 225 da Constituição Federal de 1988
- está revogado.

Tenho para mim, que na hipótese figurada,
o Tribunal de Justiça - quando declarou a
revogação - exercitou o controle da constitucionalidade do Art. 52.
Para melhor argumentar, isolemos três momentos, na formação deste suposto acórdão:
I - de início, o Tribunal após examinar se
o preceito legal é compatível com o atual
Sistema Constitucional, chegou à conclusão
de que tal compatibilidade não existe.
11 - A partir desta constatação, incursionou
pelo Direito intertemporal, apurando que o
dispositivo de lei ordinária era anterior à nova
Carta.
m - por último, afirmou que se operara
revogação; ou - como é mais elegante dizer,
atualmente - asseverou qúe o Art. 52 não foi
recebido pela nova ordem constitucional.
Se o estudo efetuado pela Corte houvesse
concluído pela compatibilidade entre a Lei a
Constituição, seria despiciendo o mergulho
no direito intertemporal.
O Acórdão, simplesmente diria: "o Art. 52
é constitucional." (ou silenciaria - porque a
constitucionalidade se presume).
Aliás, toda vez que um juiz ou tribunal aplica uma lei, ele está fazendo uma declaração,
implicita, de que o dispositivo é constitucional.
Na situação imaginada, o Acórdão recorrido não se limitou a um exercício de direito
temporal. Ele declarou que um preceito legal
foi revogado - revogado por inconstitucionalidade.
Sabemos todos que revogação de uma norma jurídica se dá, quando uma outra norma
de hierarquia igualou superior ingressa no
Ordenamento Jurídico. Uma lei ordinária
pode ser revogada por outra lei ordinária, por
lei complementar ou por dispositivo constitucional.
Quando declaramos revogação pelo advento de lei ordinária ou complementar, estamos
fazendo controle de legalidade, no plano infraconstitucional.
No entanto, quando se declara a revogação,
pela superveniência de regra constitucional,
pratica-se o controle de constitucionalidade.
Na situação imaginada acima, o Tribunal,
deixando de aplicar o Art. 52 da Lei de Ação

Civil Pública, não se limitou em negar vigência àquele dispositivo. Em verdade, ele declarou a inconstitucionalidade de lei federal.
Por efeito da inconstitucionalidade, é que
afirmou a derrogação.
O Ministro Célio Borja, em Estudo que publicou, sob o Título de "O Controle Jurisdicional de Constitucionalidade" , lembra ensinamento de Castro Nunes, nestas palavras:
"Não contesto que a incompatibilidade se
resolve numa revogação, o que resulta de anterioridade da norma. Mas perde-se de vista
o outro elemento, a diversidade hierárquica
das normas. A teoria da abrogação das leis
supõe normas da mesma autoridade. Quando
da mesma se diz que a lei posterior revoga,
ainda que tacitamente, a anterior, supõem-se
no cotejo leis do mesmo nível.
Mas se a questão está em saber se uma
norma pode continuar a viger em face das
regras ou princípios de uma Constituição, a
solução negativa só é revogação por efeito
daquela anterioridade, mas tem uma designação peculiar a esse nível das normas, chamase declaração de inconstitucionalidade (Teoria e Prática do Poder Judiciário, Ed. Rev.
Forense, 1943, p. 603, grifos do original)" (apud "A Nova Ordem Constitucional" Ed.
Forense, 1990, pág. 182)
No mesmo ensaio, Célio Borja lança preciosa observação:
"No direito pátrio, a derrogação de uma
norma por outra de igual hierarquia vem disposta em lei. E a derrogação de norma de lei
ordinária ou complementar por outra de nível
constitucional é princípio da ordem jurídica
positiva do Estado. contido na hipotética cláusula da supremacia da Constituição." (OP.
cit., pág. 183).

m-

POSIÇÃO DO STJ

O Superior Tribunal de Justiça, pela Corte
Especial, examinou o tema.
Isto ocorreu no julgamento de argüição de
inconstitucionalidade, no RESP 12.005-0IRS.
A Corte não conheceu incidente de inconstitucionalidade, envolvendo Lei editada em
1965.
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o Acórdão relativo a este julgamento foi
obtido após brilhantes debates, contra os votos dos Ministros Vicente Cemicchiaro, Bueno de Souza, Barros Monteiro, José Dantas,
William Patterson, José Cândido e Pedro
Acioli.
Os Ministros Cláudio Santos, Eduardo Ribeiro, Dias Trindade e José de Jesus Filho
votaram pelo não conhecimento, porque a Lei
malsinada, por ser anterior à Constituição de
1967, teria sido revogada por esta.
Destaco uma passgem esclarecedora do
voto emitido pelo Ministro Eduardo Ribeiro:
"Se a incompatibilidade for simplesmente
com uma lei superveniente, não há necessidade de mais nada a não ser reconhecer que isso
ocorreu; e a incompatibilidade, entretanto, for
com texto normativo que tem dignidade constitucional, demandando, para ser proclamada,
um quorum qualificado." (RSTJ 47/146)
Também merece destaque o voto de nosso
Decano, Ministro José Dantas, nestes termos:
"É que ouso contrariar, com mais imperdoável "audácia", o saudoso Ministro Vítor
Nunes, por me parecer mesmo bizantina,
quando nada para o efeito formal de que trata,
a distinção entre declarar revogada a lei por
inconstitucionalidade com uma nova Constituição, ou declará-Ia inconstitucional, desde
então.
A meu ver, o incidente da inconciliação de
uma lei, de um ato normativo, com a Constituição, qualquer que seja a terminologia que
se use, ou a época de seu exame, configura
um conflito de constitucionalidade, sujeito às
mesmas regras de controle; por sua via cabe
apagar-se a presunção de legitimidade daquele ato, só e só em homenagem à hierarquia
das leis. Conseqüentemente, d.m.v., não me
impressiona que a terminologia - seja a de
declarar implicitamente revogada ou a de declarar inconstitucional a norma, para o único
efeito de inaplicá-Ia - tenha força para distinguir o procedimento formal da declaração,
normente quando o caso assim já foi juridicamente enquadrado pelo órgão julgador do recurso em que se deu o incidente, dado tratar-se
hipótese concreta anterior à vigência da nova
Constituição." (RSTJ, 47/142)
Ora, quando um Acórdão declara a inconstitucionalidade de uma lei federal (seja para
228

tê-Ia como revogada, seja para declarar-lhe a
nulidade) ele se expõe a recurso extraordinário (CF Art. 102, m, b).
IV -

O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

É verdade que o Supremo Tribunal Federal,
em arestos não unânimes, dirigiu sua Jurisprudência no sentido de não admitir o controle abstrato da constitucionalidade, relativamente a leis anteriores à Carta Política.
Isto não significa, entretanto, que o STJ
tenha abdicado do controle tópico, efetuado
através do recurso extraordinário.
No julgamento da ADIN nl! 2, o E. Ministro
Sepúlveda Pertence, manifestou entendimento favorável ao controle, por ação direta, da
inconstitucionalidade superveniente. Ao sentir daquele brilhante e lúcido jurista,
"recursar a via da ação direta de inconstitucionalidade ao expurgo das leis velhas com
a nova ordem constitucional, seria demitir-se,
o Supremo Tribunal, de sua missão e de uma
responsabilidade que são suas. Intransferivelmente suas."
Neste entendimento, o Ministro Pertence
foi acompanhado pelos não menos eminentes
Ministros Nery da Silveira e Marco Aurélio.
Anoto, contudo, um detalhe relevante: se é
dominante a corrente que não admite a ação
direta, tudo indica haver consenso, no sentido
de que o controle, em última instância, da
revogação por inconstitucionalidade é reservado ao Supremo Tribunal Federal, através
do Recurso extraordinário.
Em recente Conferência, provoquei o Eminente Ministro Moreira Alves, a propósito
deste tema.
Indaguei, ainda, se o reconhecimento da
revogação, por incompatibilidade superveniente enseja recurso especial ou extraordinário.
Fui mais adiante: perguntei se o STJ é competente para apreciar, em recurso especial,
declaração de inconstitucionalidade superveniente.
Obtive, precisa resposta, que tentarei resumir em três itens:
a) o controle, in abstracto, da inconstitucio-

nalidade superveniente não é necessário, porque, a lei anterior não chegou a afrontar a
supremacia da Constituição; ela simplesmente desapareceu. Assim, nem se faz necessária
a suspensão de eficácia, prevista no Art. 52,
X da Constituição;
b) o reconhecimento da revogação, por inconstitucionalidade superveniente deve ser
desafiado mediante extraordinário;
c) o exame desta matéria, em recurso especial implicaria em invasão de competência do
SlF e acarretaria a nulidade do acórdão. Nulidade que pode ser declarada em recurso
extraordinário, interposto contra a decisão do
STJ, por ofensa ao artigo 102, m, b, da CF.
V-ANALOGIA

Figuremos duas situações corriqueiras, que,
por serem análogas facilitam o entendimento
do fenômeno:
Por terem o coração mal formado, duas
crianças estão mortas: uma faleceu após o
parto; outra morreu por efeito de um mal único: deficiência cardíaca.
No entanto, uma chegou a viver e se tomou
pessoa; a outra não adquiriu personalidade.
São bem diferentes conseqüências jurídicas
destas duas situações.
É necessário, pois, que se constate o óbito,
identificar qual dos cadáveres chegou a integrar o universo das pessoas
Tal identificação faz necessário um atestado, cuja emissão é privativa de alguém credenciado: um médico.
Se transportarmos este exemplo trágico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NORMATNO

para o universo do Ordenamento Jurídico, poderemos observar que, em se tratando de leis
atingidas pela Constituição (tanto as leis novas quanto aquelas posteriores) há somente
uma entidade credenciada para declarar a deficiência (inconstitucionalidade) que fulminou as duas; o Supremo Tribunal Federal.
VI -

CONCLUSÕES

Podemos concluir, resumindo:
I - o reconhecimento de revogação de lei,
por incompatibilidade com dispositivo constitucional novo, pressupõe a verificação da
compatibilidade entre a lei velha e a constituição nova;
11 - o Tribunal, quando verifica a ocorrência de inconstitucionalidade superveniente,
exercita evidente controle de constitucionalidade;
m - acórdão que examina a revogação por
inconstitucionalidade expõe-se, tão-somente,
a recurso extraordinário. O Recurso especial
é instrumento impróprio para o enfrentar.
Na hipótse que se agita nestes autos, o V.
Acórdão limitou-se ao exame da suposta inconstitucionalidade superveniente.
O Recurso especial é manifestamente incabível. Atento ao preceito contido no Art. 38
da Lei 8.038/90, nego-lhe seguimento."
Pelos mesmos fundamentos, nego seguimento ao presente recurso especial.
Brasília, 06 de novembro de 1995
MINISTRO HUMBERTO GOMES DE
BARROS

DECISÃO ADMINISTRATNA -

CONTEÚDO

- Decisão administrativa que estende a todos os magistrados e funcionários o pagamento de diferenças sobre reajustes de vencimento é ato
materialmente normativo.
- Inexiste direito adquirido a índices fixados no Plano Bresser. conforme jurisprudência estabelecida.
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