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RESUMO 

 

 

A presunção de constitucionalidade determina a presunção relativa de 

constitucionalidade em favor de todas as leis do ordenamento jurídico. Parte da doutrina 

sustenta que essa presunção deve ser graduada em níveis conforme a matéria veiculada na lei. 

Assim, a presunção é mais fraca em relação às leis que restringem direitos fundamentais e mais 

forte quanto às leis que tratam de temas regulatórios e econômicos (regulação lato sensu). Esta 

dissertação examina como a presunção de constitucionalidade é tratada pelo ordenamento 

jurídico e como o Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade de leis econômicas e 

regulatórias. O problema de pesquisa consiste em verificar a força da presunção de 

constitucionalidade (ou grau de deferência) de leis regulatórias e econômicas na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal. A hipótese é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal atribui 

presunção forte de constitucionalidade às leis regulatórias. Essa presunção forte de 

constitucionalidade também pode ser vista na análise quantitativa das leis regulatórias e 

econômicas que tiveram a sua constitucionalidade questionada. Este trabalho se justifica ao 

contribuir na tentativa de verificar como o Supremo Tribunal Federal se comporta em 

demandas regulatórias e econômicas. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e 

estudo empírico de argumentos e resultados de 79 ações abstratas julgadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em período de 30 anos, de 1988 até 2018. 

 

Palavras-chave: Controle de constitucionalidade. Presunção de constitucionalidade. 

Intensidade de controle. Deferência judicial. Leis de regulação e de economia. 



 

ABSTRACT 

 

 

The presumption of constitutionality determines the relative presumption of 

constitutionality in favor of all laws of the legal system. Part of the doctrine holds that this 

presumption must be graded at levels according to the subject matter of the law. Thus, the 

presumption is weaker in relation to laws that restrict fundamental rights and stronger in 

relation to laws dealing with regulatory and economic issues (lato sensu regulation). This 

dissertation examines how the presumption of constitutionality is treated by the legal system 

and how the Brazilian Supreme Federal Court judges the constitutionality of economic and 

regulatory laws. The research problem is to verify the strength of the presumption of 

constitutionality (or degree of deference) of regulatory and economic laws in the jurisprudence 

of the Brazilian Federal Supreme Court. The hypothesis is as follows: the Brazilian Federal 

Supreme Court attributes a strong presumption of constitutionality to regulatory laws. This 

strong presumption of constitutionality can also be seen in the quantitative analysis of the 

regulatory and economic laws that have had their constitutionality challenged. This work is 

justified by contributing to the attempt to verify how the Brazilian Federal Supreme Court 

behaves in regulatory and economic demands. The methodology used was bibliographic 

research and empirical study of arguments and results of 79 abstract actions judged by the 

Brazilian Federal Supreme Court in a period of 30 years, from 1988 to 2018. 

 

Keywords: Judicial review. Presumption of constitutionality. Intensity of control. Judicial 

deference. Regulatory and economic laws. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 tem como uma de suas características a positivação de 

uma extensa e analítica lista de direitos fundamentais, incluindo direitos sociais. Direitos e 

garantias fundamentais tributárias são igualmente detalhados na Constituição Federal. Também 

prevê de forma minuciosa as competências legislativas e materiais dos entes federativos, as 

atribuições do Poder Executivo, especificando os casos de iniciativa privativa de lei e o rito 

pormenorizado das medidas provisórias, especificando as matérias vedadas. Questões internas do 

Poder Judiciário e da Administração Pública também são tratadas com riqueza de detalhes. Em 

comum, essas matérias são tipicamente constitucionais1. 

Ao lado dessas disposições constitucionais, as questões regulatórias e econômicas 

(regulatórias lato sensu) são tratadas de forma mais concisa, sobretudo por princípios 

constitucionais que apontam fins a serem atingidos, sem grandes especificações de como o Poder 

Público e os particulares devem agir2. Os temas apontados no parágrafo acima estão no centro da 

Constituição Federal, havendo nítida primazia constitucional em detrimento dos assuntos 

regulatórios e econômicos. Diante de temas tão distintos no texto constitucional, interessa 

verificar se há adaptações no controle judicial exercido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamentos de acordo com o conteúdo impugnado. Embora não existam métodos de 

interpretação específicos para cada um dos diversos assuntos3, é natural supor que a interpretação 

constitucional dos diferentes temas tenha variações4-5. 

                                                             
1 São normas de definição de direitos fundamentais e de organização do poder político. 
2 SOUZA, Washington Peluso Albino de. A experiência brasileira de constituição econômica. Revista de 
Informação Legislativa, v. 26, n. 102, p. 21-48, abr./jun. 1989. p. 62-63: “[E]xige ponderação o fato de o legislador 
constituinte se ter mostrado tímido nas afirmativas, recorrendo ao velho estratagema de relegar à lei ordinária ou 
especial o verdadeiro “comando” e mantendo-se na expressão programática. [...] Realmente, o legislador de 1988 
caracterizou-se pela sua timidez, pois para os 22 artigos e 51 incisos, nada menos de 34 têm sua aplicação relegada a 
39 leis.” CARVALHO, Gabriela de; BRAGA, Rogério. O direito constitucional econômico e as constituições 
econômicas brasileiras. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 42. 
3 FALLON JR., Richard H. Law and legitimacy in the Supreme Court. Cambridge: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2018. p. 136-142. 
4 CYRINO, André Rodrigues. Análise econômica da constituição econômica e interpretação institucional. Revista 
da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, v. 8, n. 15, jul./dez., p. 492-515, 2016. p. 494: 
“Assim, defende-se a necessidade de maior aprofundamento do estudo da interpretação do direito constitucional, 
destacando-se a interpretação da Constituição econômica, diante de suas especificidades.” 
5 GRIFFIN, Stephen M. American constitutionalism: from theory to politics. Nova Jersey: Princeton University 
Press, 1998. p. 143: “The debate appears to be a contest of single-method theories in which originalism, textualism, 
fundamental rights, and others theories battle to be declared the most justified theory. Even if there were to be a 
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Para ilustrar, considere-se um caso em que um tribunal constitucional precise decidir 

sobre uma determinada fórmula de cálculo da correção monetária referente a alguns meses 

passados que tinha o objetivo de estabilizar a economia do país mediante o controle da inflação 

com a transição de uma unidade de valor para a moeda atual do referido país. A corte tem efetiva 

condição de entender os efeitos sistêmicos de eventual decisão de invalidade? Qual é o parâmetro 

da Constituição para aferir a constitucionalidade da norma? E se houver uma 

inconstitucionalidade flagrante, o tribunal constitucional deve funcionar como um ator político e 

buscar a constitucionalidade da norma? Caso similar foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal 

em 2014 (ADPF nº 77-MC). Agora cogite-se de um sistema penitenciário que não apresente 

condições mínimas de custódia dos presos. Pode um tribunal constitucional reconhecer a inércia 

do Poder Executivo? Pode impor ações específicas para corrigir o sistema? Em 2015, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado de coisas 

inconstitucional e determinou, em caráter liminar, medidas para mitigar as péssimas condições 

das penitenciárias (ADPF nº 347-MC). As decisões apresentadas são absolutamente distintas: ao 

julgar direitos fundamentais, o Supremo determinou a prática de medidas em decisão mais 

proativa; no julgamento de ação sobre lei econômica, a Corte adotou conduta de autorrestrição. 

Esses casos revelam diferentes posturas na interpretação das normas constitucionais. 

A principal diferença objeto do presente estudo reside nos eventuais graus de presunção 

de constitucionalidade material das leis e atos normativos. A presunção de constitucionalidade 

dos atos normativos concerne ao relacionamento entre a interpretação das normas 

infraconstitucionais e da Constituição. Ela impõe que se presuma a conformidade daquelas 

normas com a Constituição. Trata-se de uma presunção relativa (juris tantum), que pode ser 

afastada pelo intérprete, impondo-lhe um ônus maior de argumentação. Essa presunção 

demonstra o respeito devido aos atos emanados do Poder Legislativo, que conta com seus 

                                                                                                                                                                                                     
victor in this struggle, however, we would not have a general theory of constitutionalism interpretation. We would 
simply have a theory useful to interpreting the particular clauses that are grounds for the debate. Such a limited 
interpretation theory would not necessarily help us understand the entire Constitution.” Em tradução livre: “O debate 
parece ser uma competição de teorias de método único em que o originalismo, o textualismo, a interpretação dos 
direitos fundamentais e outras teorias lutam para ser declaradas a teoria mais justificada. Mesmo que houvesse um 
vencedor nessa luta, no entanto, não teríamos uma teoria geral da interpretação constitucional. Nós simplesmente 
teríamos uma teoria útil para interpretar as cláusulas específicas que são motivo do debate específico. Uma teoria de 
interpretação tão limitada não nos ajudaria necessariamente a entender toda a Constituição.” Mesmo sentido: 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 466-468. 
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membros eleitos diretamente pelo voto popular de forma periódica. Assim, a ideia é de 

preservação das escolhas normativas feitas pelo legislador6. 

Parte da doutrina contemporânea defende uma posição com nuances sobre a presunção de 

constitucionalidade das leis7. Segundo essa corrente, a tendência atual é a de se conceber a 

presunção de constitucionalidade de forma graduada. Ela será mais intensa em determinados 

casos e mais suave em outras situações. Ou seja, o tribunal constitucional supostamente analisa 

algumas situações com maior rigor ou deferência do que outras situações. É possível imaginar 

uma lei que, de certa forma, restrinja um direito fundamental constitucionalmente previsto, será 

examinada com maior severidade do que uma lei que discipline o funcionamento e conceda 

determinados poderes a uma entidade da Administração Pública, como, por exemplo, uma 

autarquia, ou uma lei que intervenha diretamente na economia. No limite, algumas destas 

decisões têm potencial para afetar a dinâmica de determinado setor da economia. 

A jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos formalmente consolidou 

parâmetros diferentes para o exercício do controle de constitucionalidade, que envolvem graus 

variáveis de deferência em relação ao conteúdo de decisões legislativas e administrativas. Há três 

graus ou níveis de intensidade de controle. Em primeiro lugar, existe o teste da racionalidade 

(rationality test), caracterizado pela extrema autocontenção, utilizado para o controle da 

regulação das atividades econômicas. Em seguida, há o teste intermediário (intermediate test), 

mais rigoroso do que o primeiro, usado, por exemplo, para o controle de discriminações de 

gênero. Por fim, temos o teste do escrutínio estrito (strict scrutiny), ainda mais rigoroso, em que 

ocorre praticamente uma inversão na presunção de constitucionalidade do ato normativo. Este 

parâmetro é utilizado para controle de leis restritivas de liberdades públicas e de direitos 

fundamentais8. 

                                                             
6 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 458-463. 
7 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y democracia. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 197-278; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito 
constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 458-463; TAVARES, André 
Ramos; TOMMASINI, Nicola. Graduando a presunção de constitucionalidade. Revista Fórum Jurídico, v. 7, p. 
66-69, 2015. 
8 SUNSTEIN, Cass R. The partial Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1993. p. 30-31; 
CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015; 
FALLON JR., Richard H. The nature of constitutional rights: the invention and logic of strict judicial scrutiny. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 
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Por sua vez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem um critério firmado 

de gradação da deferência judicial em razão da matéria. Em outras palavras, não há um parâmetro 

substancial fixo para que haja maior deferência. O interesse deste estudo é tanto a investigação 

descritiva, isto é, a elucidação do comportamento real do Supremo Tribunal Federal ao analisar a 

constitucionalidade de leis e atos normativos que dispõem sobre a regulação lato sensu, bem 

como uma análise prescritiva para verificar como a atuação da referida Corte deveria ocorrer. 

Esta pesquisa pode ajudar a desvendar os limites e as possibilidades da interpretação 

constitucional na área regulatória e econômica, tal como aferir se as decisões judiciais se ajustam 

às teorias normativas9. 

Num primeiro olhar, pode parecer evidente a afirmação de uma maior deferência do 

Supremo Tribunal Federal às leis regulatórias lato sensu. Porém, convém investigar como a Corte 

justifica isso em seus acórdãos, quais argumentos são utilizados para fundamentar um maior ou 

menor rigor na análise da constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Também é válido 

verificar quais são os limites impostos pelo Supremo Tribunal Federal aos Poderes Legislativo e 

Executivo, estes muitas vezes igualmente interessados no resultado do julgamento, e como se dão 

as sensíveis relações institucionais entre os Poderes. A pesquisa pode, ainda, indicar possíveis 

mudanças de comportamento do Tribunal ao longo do tempo. 

O tema tem relação com a interpretação constitucional e a judicialização, tangenciando a 

questão do ativismo judicial10. A concepção da presunção de constitucionalidade em graus é um 

instrumento hermenêutico que pode ajudar a calibrar o ativismo. A forma como o Poder 

Judiciário interpreta as leis e, dentre elas, a apuração de possíveis graus diferentes de presunção 

                                                             
9 GRIFFIN, Stephen M. American constitutionalism: from theory to politics. Nova Jersey: Princeton University 
Press, 1998. p. 144: “Theories of constitutional interpretation are usually evaluated along normative lines. But 
describing and explaining how the Supreme Court and other constitutional actors interpret the Constitution should 
be a matter of at least some interest. As we will see, investigating the descriptive-explanatory dimension may 
influence how we develop normative theories by suggesting the inherent limits and possibilities of constitutional 
interpretation. Investigating how the Court actually interprets the Constitution might make some theories of 
constitutional interpretation look less realistic.” Em tradução livre: “As teorias da interpretação constitucional são 
geralmente avaliadas segundo linhas normativas. Mas descrever e explicar como a Suprema Corte e outros atores 
constitucionais interpretam a Constituição deve ser uma questão de pelo menos algum interesse. Como veremos, 
investigar a dimensão descritivo-explicativa pode influenciar o modo como desenvolvemos teorias normativas, 
sugerindo os limites e as possibilidades inerentes à interpretação constitucional. Investigar como a Corte realmente 
interpreta a Constituição pode fazer com que algumas teorias de interpretação constitucional pareçam menos 
realistas.” 
10 LINDQUIST, Stefanie A.; CROSS, Frank B. Measuring judicial activism. Oxford University Press. Kindle 
Edition. p. 32: “Deference to other government agents is “probably the most frequent criterion in assessing Supreme 
Court activism.” Em tradução livre: “A deferência a outros agentes do governo é "provavelmente o critério mais 
frequente na avaliação do ativismo da Suprema Corte.” 
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de constitucionalidade pode contribuir para minimizar eventuais críticas quanto ao fundamento e 

à legitimidade do controle. 

Apresentado o tema, o problema de pesquisa da presente dissertação consiste em verificar 

se há na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal elementos que indicam grau de presunção 

forte de constitucionalidade material (ou grau de deferência forte) de leis e atos normativos de 

caráter regulatório e econômico. Este estudo tem como foco as leis regulatórias e econômicas 

(regulação lato sensu) julgadas pela referida Corte. Inicialmente, será empreendida uma análise 

quantitativa dos casos impugnados perante o Supremo Tribunal Federal. Este exame quantitativo 

é apenas preliminar e não é conclusivo quanto à existência de determinado grau de presunção de 

constitucionalidade de tais leis. Porém, aliado a uma apreciação qualitativa dos argumentos, da 

amplitude e da intensidade do controle, é possível responder em que medida há distintos graus de 

presunção de constitucionalidade na prática jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 

A hipótese desta dissertação é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal atribui presunção 

forte de constitucionalidade às leis regulatórias e econômicas, privilegiando a deferência judicial. 

De acordo com a hipótese, a presunção forte de constitucionalidade é retratada na análise 

quantitativa e qualitativa dos julgamentos envolvendo leis regulatórias e econômicas que tiveram 

a sua constitucionalidade questionada11. O primeiro aspecto cuida do resultado da ação abstrata, 

verificando-se pelo número percentual de interferências judiciais que determinam a invalidação 

ou a suspensão das normas questionadas. O segundo aspecto foca a fundamentação constante das 

decisões. Os elementos que evidenciam a hipótese são as demonstrações de preocupações pelo 

próprio Supremo Tribunal Federal acerca do seu papel e pela menor amplitude e intensidade de 

controle judicial das leis e dos atos normativos regulatório e econômicos.  

 

O uso do termo deferência e sua relação com a presunção de constitucionalidade 

 

No presente trabalho, é frequente a expressão deferência e seus derivados. Pretende-se 

fazer referência à deferência para expressar um cuidado judicial específico do julgador ao 

                                                             
11 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JR., Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um estudo empírico 
sobre o controle do TJ RJ à AGENERSA. Revista Estudos Institucionais, v. 4, n. 2, p. 537-571, 2018. Os autores 
examinam a deferência por três parâmetros distintos: (i) pelo discurso; (ii) pelo resultado; e (iii) pela amplitude de 
controle. No presente trabalho, a categoria “deferência pelo resultado” será denominada como “intervenção 
judicial”, porém retratando a mesma ideia dos autores citados. 
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examinar a constitucionalidade de leis e atos normativos12. Dessa forma, sempre que o tribunal 

utiliza de alguma forma ou de algum argumento para apenas avaliar a racionalidade (ou 

razoabilidade) da medida e evitar julgar qual medida o próprio tribunal adotaria no caso julgado, 

será considerado que houve deferência. Assim, uma decisão judicial que examina sem grande 

rigor os requisitos para a constitucionalidade da norma, que admite uma margem de conformação 

larga, será considerada como deferente. 

Se um tribunal admite normas de grande intervenção em determinado setor, assim como 

considera válidas normas de intervenção baixa no mesmo setor, há grande deferência da corte em 

relação ao tema. Diversamente, se o tribunal somente admite normas de certo perfil, não há 

deferência em relação ao assunto. Por exemplo, a Suprema Corte americana até 1937 só admitia 

leis minimamente interventivas, tendo alterado a sua jurisprudência a partir de então, prestando 

maior deferência ao legislador (v. item 2.2, abaixo). 

A presunção de constitucionalidade expressa a deferência devida aos atos emanados dos 

órgãos eleitos pelo povo13. Há uma relação direta e imediata entre o grau de presunção de 

constitucionalidade de determinadas leis ou atos normativos e o grau de deferência judicial: 

quanto mais forte for a presunção de constitucionalidade, maior deverá ser o grau de deferência 

judicial à lei ou ao ato normativo questionado e também menor a intensidade do controle 

judicial14. Os critérios para avaliação da força da presunção de presunção de constitucionalidade 

serão expostos no item 1.4, abaixo. 

 

 

                                                             
12 ARGUELHES, Diego Werneck; LIMA, João Marcelo da Costa e Silva. Políticas públicas, interpretação judicial e 
as intenções do legislador: o ProUni e o “cripto-ativismo” do Supremo Tribunal Federal. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 4, n. 2, maio/ago., 2017. p. 187. 
13 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 458. 
14 TAVARES, André Ramos; TOMMASINI, Nicola. Graduando a presunção de constitucionalidade. Revista 
Fórum Jurídico, v. 7, 2015. p. 68: “[A] rigorosidade do controle deve variar conforme varia a presunção, isto é, se a 
presunção for fraca, o controle deve ser mais rigoroso, e se a presunção for mais forte, o nível de deferência deve ser 
maior e o controle menos rigoroso.” CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno. Governo democrático e 
jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 83-84: “[E]ntende-se que outras ocasiões demandam um 
controle débil (soft), a autocontenção ou deferência para com as decisões do legislador: [...]. Nesses casos há uma 
presunção forte de constitucionalidade das leis, a qual pode, não obstante, ser afastada por outras razões, mesmo não 
populares, mas determinantes.” SOUSA FILHO, Ademar Borges de. O controle de constitucionalidade de leis 
penais no Brasil: graus de deferência ao legislador, parâmetros materiais e técnicas de decisão. Belo Horizonte: 
Fórum, 2019. p. 246: “Quanto maior a intensidade do controle, menor será o grau de deferência ao legislador e 
também o grau de presunção de constitucionalidade da lei.” 
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Justificativas 

 

Este trabalho se justifica por três motivos. O primeiro, que se confunde com a própria 

origem do interesse por este tema, reside na constatação de que o tema dos graus de presunção de 

constitucionalidade de leis e atos normativos é muito pouco debatido no âmbito da doutrina e da 

jurisprudência brasileiras. Assim, diante da relevância que a regulação e a economia assumem no 

cenário do direito brasileiro, é interessante realizar um corte temático específico às leis 

regulatórias e econômicas apartado dos demais para fins sistemáticos e comparativos do grau de 

presunção de constitucionalidade assentado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em segundo lugar, muitos trabalhos acadêmicos afirmam que o controle judicial deve ser 

sempre deferente em relação a temas de regulação da economia e de políticas públicas, sendo 

atualmente este raciocínio quase consenso no âmbito da doutrina jurídica15-16. De igual forma, há 

recente manifestação de Ministro do Supremo Tribunal Federal destacando a necessidade de 

maior deferência do Poder Judiciário de acordo com a matéria impugnada judicialmente17, 

priorizando as escolhas legislativas. Embora possa ser intuitivo que haja algum grau de 

deferência em tais situações, não há um estudo empírico abrangente onde se examine 

detidamente os argumentos apresentados nos acórdãos pelo Supremo Tribunal Federal para fins 

de caracterização, ou não, de uma conduta mais deferente às leis que regulam a economia em 

geral18. É interessante investigar em que medida esses entendimentos encontram ressonância na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seja no plano quantitativo, seja na análise 

qualitativa dos argumentos oferecidos nos casos julgados ou, em contraste, se é meramente um 

                                                             
15 Alguns exemplos no âmbito da regulação: CAMPANA, Priscilla de Souza Pestana. A necessidade de uma postura 
judicial de deferência aos atos regulatórios. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; PEREIRA, Anna Carolina 
Migueis; LISBOA, Letícia Lobato Anicet (Coords.). Regulação e infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2018; 
VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. A intensidade do controle judicial dos atos regulatórios técnicos e complexos: a 
busca por parâmetros. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado Regulador. Curitiba: Juruá, v. III, 2017; 
ALMEIDA, Beatriz Monzillo de. O controle judicial dos atos normativos da Anvisa à luz do princípio da 
deferência: um estudo de casos. Curitiba: CRV, 2014. 
16 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na 
adaptação da intensidade do controle.  São Paulo: Malheiros, 2016. p. 227-280. O autor apresenta duas principais 
razões para aplicação de intensidade de controle judicial diferente da relação tendencial sustentada pela doutrina e 
jurisprudência majoritárias, quais sejam: (i) intenção da promoção de finalidade diversa daquelas consagradas nas 
relações tendenciais; e (ii) características concretas do tribunal e da autoridade administrativa envolvidos numa 
hipótese específica de controle judicial. 
17 Supremo Tribunal Federal, ADI nº 4.923, Relator Ministro Luiz Fux. 
18 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 154: “No 
Brasil, a doutrina não tem se dedicado à identificação e sistematização dos diversos graus de intensidade pelos quais 
se desenvolve o controle jurisdicional dos atos do Poder Público, ao contrário do que sucede alhures.” 
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argumento retórico utilizado pontualmente, se é uma prescrição de dever ser ou, ainda, apenas o 

entendimento de um único ou de poucos Ministros da Corte. 

O terceiro motivo é para verificar em que medida o Supremo Tribunal Federal assume a 

atribuição de órgão capaz de garantir que os objetivos econômicos e de regulação do Estado 

sejam atingidos. Em síntese, este trabalho se justifica ao contribuir na tentativa de verificar como 

o Supremo se comporta em demandas regulatórias e econômicas. 

 

Metodologia 

 

A metodologia se baseia em pesquisa bibliográfica a respeito do controle de 

constitucionalidade de leis regulatórias lato sensu e da sua  presunção de constitucionalidade para 

construir os conceitos que serão testados acerca da gradação da presunção, bem como em exame 

empírico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para explorar de que forma as decisões 

se compatibilizam ou não com a interpretação acerca da gradação da presunção de 

constitucionalidade das leis conforme a matéria que elas tratam. Serão analisados os argumentos 

articulados pela Corte a fim de comparar se os julgamentos coincidem com o entendimento de 

grau de presunção forte de constitucionalidade de leis e atos normativos, segundo o qual um 

tribunal constitucional deve ter uma postura mais deferencial em relação a determinadas matérias, 

notadamente questões econômicas e regulatórias, e um escrutínio mais rígido em relação a leis 

que tratam de outros assuntos. 

O estudo da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos serve para construir 

conceitos de graus de deferência que sejam operacionalizáveis. Embora não se apliquem 

diretamente ao Brasil, é possível realizar adaptações para fins de comparação entre os sistemas 

jurídicos19. Contemporaneamente, os Estados Unidos foram o primeiro país a adotar o judicial 

review, o que auxiliou a sua jurisprudência a desenvolver aspectos que não tiveram a mesma 

atenção por algum tempo em outras jurisdições. O exame qualitativo dos argumentos dos 

precedentes permite um diagnóstico quanto à deferência maior ou menor de acordo com a 

matéria veiculada na lei impugnada perante a Corte. 

                                                             
19 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. All things in proportion? American rights doctrine and the problem of 
balancing. Emory Law Journal, v. 60, n. 4, p. 102-179, 2011. O autor também realizou comparação entre o sistema 
de níveis de deferência e o princípio da proporcionalidade. 



 19 

Em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o estudo será feito por meio de 

apreciações quantitativa e qualitativa dos acórdãos proferidos em sede de controle abstrato20 de 

constitucionalidade. A análise quantitativa é capaz de indicar uma possível tendência de 

deferência judicial a um determinado grupo de matérias, mas não esgota o assunto 

necessariamente. O julgamento da constitucionalidade de leis regulatórias e econômicas no 

ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal pode ser questão meramente contingente, 

isto é, em razão de o tribunal concordar com o próprio mérito da lei ou do ato normativo 

impugnado. É preciso investigar os argumentos dos acórdãos para saber se o Tribunal, mesmo 

sem necessariamente considerar a melhor solução possível, entendeu que os Poderes Legislativo 

ou Executivo têm uma razoável margem de escolha no momento de editar leis e atos normativos 

regulatórios e econômicos21. 

Para medir a gradação da presunção de constitucionalidade, este trabalho procura 

elementos que indiquem a intensidade do controle judicial. Os elementos que evidenciam 

presunção forte de constitucionalidade são razões determinantes que (i) afirmam caber ao Poder 

Legislativo ou Executivo a escolha de determinada política, assim como (ii) julgamentos que não 

exigem extensa comprovação por parte do Estado, se contentando com a mera razoabilidade da 

norma, em contraposição um controle judicial mais rigoroso, no qual são exigidas níveis elevados 

de certeza das premissas que embasaram a norma questionada. Conforme ficará claro pela 

comparação entre os pressupostos teóricos da presente dissertação (Parte I) e a análise empírica 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Parte II), a razão e a dificuldade deste estudo 

está no fato de o Supremo não ter em sua jurisprudência critérios fixos e consolidados dos graus 

de presunção de constitucionalidade das normas. Em termos claros, embora o Tribunal julgue 

determinadas demandas de forma mais rigorosa e outras de forma mais suave, não há 

                                                             
20 O termo abstrato é referente ao modo do exercício do controle, já concentrado diz respeito ao órgão competente 
para exercer o controle. 
21 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na 
adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 478 e Terceira Parte (p. 475-652). O autor 
assevera: “A deferência seria, precisamente, a atitude de ceder ou respeitar um raciocínio com o qual não se 
concorda totalmente (ou independentemente de concordância).” (p. 499). O autor destaca quatro modelos de 
controle judicial para aferição da validade jurídica de uma decisão administrativa, dentre os quais: modelo de 
correção, de razoabilidade, de permissibilidade, da coerência. Pode haver combinação entre os modelos. De igual 
forma, esses modelos de validade de decisão administrativa podem ser utilizados para verificação da validade de lei 
e de ato normativo editados pelo Poder Legislativo. Mais à frente, o autor reforça: “Sucede que estas taxas de 
manutenção não são indicativos precisos de postura deferencial.” (p. 580) (grifos no original). 
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uniformidade no julgamento das demandas. Porém, isso não impede um exame de cada caso em 

separado para verificar qual foi a intensidade do controle judicial. 

A reunião das leis regulatórias em sentido estrito com as leis econômicas tem, pelo 

menos, duas razões de ser. Em primeiro lugar, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter julgado a 

constitucionalidade material de poucas leis regulatórias stricto sensu até o fim de 2018 

desaconselha a exposição de argumentos conclusivos22. Em segundo lugar, as leis regulatórias e 

as leis econômicas fazem parte do mesmo Título VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”) e do 

mesmo Capítulo I (“Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica”) da Constituição Federal, 

possuindo um mínimo satisfatório de pontos em comum – unidade de sentido – capaz de 

justificar a sua inclusão sob o mesmo grupo de leis23: tratam da intervenção direta ou indireta do 

Estado na economia. Dessa maneira, o maior número de leis similares aumenta 

consideravelmente a base de dados de investigação e torna possível a análise macro do modo 

como o Supremo Tribunal Federal julga tais demandas. Também serão destacadas as decisões por 

                                                             
22 A primeira Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) impugnando lei de agência reguladora foi a ADI nº 1.668-
MC, julgada cautelarmente em 20/08/1998 e com publicação do acórdão quase seis anos depois. Em 2000, julgou a 
cautelar na ADI nº 2.095 acerca de serviço público estadual. Após, em 2014, o STF julgou a ADI nº 1.949, que 
versa sobre o regime jurídico de agência reguladora. Em 2015, o STF julgou a ADC nº 23 sobre os limites do poder 
normativo da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em 2016, no julgamento da ADI nº 5.501, o STF reconheceu 
um âmbito de reserva de regulação em favor da ANVISA no julgamento de lei que autorizava a comercialização e o 
uso de fosfoetanolamina sintética, contrária a ato normativo expedido pela agência. Em 2017, a Corte julgou 
conjuntamente as ADIs nºs 4.923, 4.679, 4.747 e 4.756 acerca da Agência Nacional do Cinema (ANCINE). Em 
2018, o STF julgou a ADI nº 4.874, que dispõe sobre os limites do poder normativo da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Também foram julgadas leis estaduais sobre simetria do regime jurídico das 
agências estaduais ao regime federal, v. ADI nº 1.666, ADI nº 2.167, ADI nº 1.642 e ADI nº 2.225. 
Algumas observações: (i) o número de ações abstratas julgadas sobre regulação em sentido estrito ainda é baixo para 
fins de uma análise empírica acadêmica, ainda mais quando se considera que quatro delas tinham grande 
sobreposição temática e, por isso, foram agrupadas e julgadas num único acórdão; (ii) outro dado relevante: cada 
vez mais ações que impugnam o regime jurídico de agências reguladoras são julgadas pela Corte, o que atesta a sua 
crescente relevância no cenário jurídico brasileiro; (iii) há várias ações dessa natureza ainda pendentes de 
julgamento perante o STF, demonstrando que ainda há muitas questões controversas a seu respeito e um possível 
interesse reduzido do STF em julgar tais demandas em detrimento de ações que envolvam restrições de direitos 
fundamentais. 
23 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 37. A proximidade dos temas é constatada pela doutrina, que utiliza a mesma 
palavra regulação para ambas as situações: “`Regulação` por sua vez, parece assumir sentido mais amplo do que 
`administração ordenadora` e o `poder de polícia`. A doutrina do Direito Público Econômico faz uso deste termo 
para tratar da mecânica estatal de ordenação das atividades econômicas em geral, incluindo, portanto, os serviços 
públicos e as atividades econômicas em sentido estrito. Sendo assim, o Estado desempenha a regulação tanto quando 
tem vínculo genérico com o administrado (livre iniciativa da atividade econômica em sentido estrito) quanto no caso 
de possuir vínculo específico (serviços públicos prestados mediante concessão ou permissão).” SALOMÃO FILHO, 
Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 
21: “[A regulação] engloba toda forma de organização da atividade econômica através do Estado, seja a intervenção 
através da concessão de serviço público ou o exercício de poder de polícia.” De forma semelhante, v. JUSTEN 
FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 585: “Toda e 
qualquer atuação regulatória consiste num conjunto de providências econômicas e sociais.” 
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assuntos específicos para fins de comparação interna, como, por exemplo, leis que tratam de 

regulação stricto sensu, desde as primeiras discussões na década de 1990 até decisões proferidas 

nos últimos anos e leis que trataram dos planos econômicos, para que se possa perceber o 

desenvolvimento sobre o tema no direito brasileiro. 

O exame analítico das ações abstratas de constitucionalidade de 1988 até 2018 se dá 

essencialmente por três motivos. O primeiro é pela relevância de tais espécies de ações na 

jurisprudência do Supremo: as ações de controle de constitucionalidade são decididas pelo 

Plenário do Tribunal, e não por uma de suas Turmas, ou mesmo de forma monocrática, com 

decisões que produzem eficácia erga omnes e efeitos vinculantes (CF, art. 102, § 2º). Em 

segundo, o estudo apenas de ações abstratas permite uma análise mais objetiva, em que haverá 

menos para considerações de peculiaridades de caso concretos para serem consideradas. Esta é a 

sede mais adequada para verificar as razões da sustentação ou não da presunção de 

constitucionalidade de uma norma legal. O terceiro concerne ao corte temporal: a fim de evitar 

distorções, a avaliação tem um único parâmetro de controle – a Constituição Federal de 1988 –, 

com as decisões sempre tomadas sob a mesma Constituição24.  

Quanto às ações abstratas selecionadas, este estudo recorreu a fontes primária e 

secundária visando a abordar o maior número de ações que tenham pertinência com o objeto 

desta dissertação, perpassando diferentes governos, notadamente do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB, do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) e do Partido dos Trabalhadores (PT), e fases do Supremo Tribunal Federal25. A primária 

é o portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal, que lista todas as ações abstratas julgadas26. A 

pesquisa foi complementada na plataforma de referência do projeto Supremo em Números da 

FGV Direito Rio27. As fontes secundárias são livros doutrinários com pesquisas empíricas de 

                                                             
24 Além disso, o próprio perfil do controle abstrato de constitucionalidade foi significativamente alterado com o 
advento da Constituição Federal de 1988, v.g., ampliação dos legitimados à propositura das ações. 
25 Sobre os diversos momentos do STF desde a Constituição de 1988, v. ARGUELHES, Diego Werneck. Poder não 
é querer: preferências restritivas e redesenho institucional no Supremo Tribunal Federal pós-democratização. 
Universitas/Jus (Impresso), v. 25, p. 2, 2014; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Trinta anos, uma constituição, 
três supremos: autorrestrição, expansão e ambivalência. Revista Eletrônica da PGE-RJ, v. 1, n. 2, 2018. 
26 Pesquisa de todas as ações abstratas pela busca por “intervenção do Estado”, “livre iniciativa”, “regulação”, 
“regulatório”, “regulador”, “reguladora”, “econômico”, e todas as decisões vinculadas aos artigos 170 a 175 da CF 
no sítio eletrônico do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201663>. 
As ações julgadas com base em inconstitucionalidade formal não foram consideradas. Todas as ações foram listadas 
no Anexo I. 
27 A plataforma de referência está disponível em: <http://200.20.164.140/search>. 



 22 

decisões para fins de avaliação da governança econômica28 e da judicialização, como também os 

livros de direito regulatório e econômico citados ao longo do texto. Conforme dito anteriormente, 

este trabalho se baseia nos argumentos sobre a constitucionalidade material29 de 79 ações 

abstratas com foco nos fundamentos determinantes (ratio decidendi) para declaração de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

O recorte feito não é livre de limitações e críticas, as quais devem temperar qualquer 

conclusão a que eventualmente se chegue sobre a deferência judicial às leis regulatórias e 

econômicas. Como toda pesquisa empírica, o problema mais óbvio é a possível falha em 

conseguir encontrar todas as ações pertinentes. A resposta a essa crítica é que não há qualquer 

escolha de qual demanda não será encontrada pelo sistema de busca, o que elimina o risco de 

enviesamento da pesquisa. O risco de uma decisão considerada relevante ser desconsiderada é 

ínfimo, vez que, por meio de um controle cruzado, foram consultados todos os acórdãos referidos 

nas decisões examinadas e todas as menções em dezenas de livros citados ao longo do texto. 

Além disso, o aspecto quantitativo é apenas indicativo de eventual tendência de deferência. A 

deferência é melhor analisada qualitativamente. 

A crítica qualitativa refere-se à dificuldade de identificação da natureza da lei ou ato 

normativo. Os diplomas jurídicos regulatórios e econômicos podem ter várias normas, inclusive 

que restrinjam direitos fundamentais. A resposta é que eventual declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivo será examinada a fim de averiguar se o objetivo do Supremo 

Tribunal Federal foi de alterar o cerne da regulação econômica ou foi defender direito 

fundamental. Se a decisão apenas analisar direitos fundamentais, o caso não será considerado 

para fins deste estudo. Sem embargo, se a decisão do Supremo Tribunal Federal analisar questão 

regulatória ou econômica, ainda que afete direitos fundamentais – até porque em geral afeta ou 

                                                             
28 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Nova York: 
Cambridge University Press, 2012. A autora avaliou 19 ações abstratas de forma aprofundada (p. 158). 
29 A repartição de competências legislativas entre a União, estados e municípios está disciplinada nos artigos 22, 24 
e 30. A constitucionalidade formal das leis é um tema diverso, objeto de dissertações específicas que examinam a 
grande complexidade deste aspecto. Em aparente simplicidade, o artigo 24 da CF dispõe que “[c]ompete à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I – direito tributário, financeiro, penitenciário, 
econômico e urbanístico”. Todavia, reconhecer, no caso concreto, o que é direito econômico é o grande problema. 
Uma das grandes dificuldades doutrinárias e jurisprudenciais na repartição de competência advém da precisa 
identificação de normas gerais. Recentemente, o STF tem demonstrado preocupação com os limites de competência 
legislativa, tendo reconhecido a necessidade de ampliar o seu próprio entendimento sobre as competências 
legislativas dos demais entes federativos. Exemplificativamente, no julgamento da ADI nº 4.060, constou da ementa 
do julgado a “[n]ecessidade de prestigiar iniciativas normativas regionais e locais sempre que não houver expressa e 
categórica interdição constitucional”. Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 25/02/2015, DJe 04/05/2015.  



 23 

tem grande potencial de afetar direitos fundamentais – a decisão será considerada para fins do 

presente levantamento. A ideia é de enxergar a decisão do Tribunal pelas lentes da regulação e da 

economia. 

 

Plano de trabalho 

 

O presente estudo investiga se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contém 

elementos que indicam grau de presunção forte de constitucionalidade de leis que envolvem a 

regulação das atividades econômicas. Em apertada síntese, os dois primeiros capítulos expõem as 

premissas teóricas e o terceiro capítulo descreve como o Supremo Tribunal Federal, em concreto, 

examina a constitucionalidade das leis regulatórias. 

O Capítulo 1 tem por objetivo dispor sobre a presunção de constitucionalidade das leis, 

apresentando as concepções existentes no ordenamento jurídico e demonstrando a existência de 

entendimento quanto a uma presunção graduada da força da presunção de constitucionalidade. A 

doutrina majoritária não problematiza de forma profunda o referido princípio. Não obstante, há 

quantidade crescente de autores que entendem que a presunção de constitucionalidade deve ser 

entendida de forma graduada, indicando alguns parâmetros interpretativos que devem ser 

apreciados. 

Em seguida, o Capítulo 2 apresenta os métodos de avaliação da presunção de 

constitucionalidade. A jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos serve para fins 

comparativos, uma vez que este Tribunal tem uma gradação em três níveis (three tier test) bem 

definidos que podem ajudar a entender melhor a questão jurídica. Ainda neste capítulo, é 

imprescindível verificar como o Supremo Tribunal Federal lida sobre este assunto. Em alguns 

julgados, é possível notar uma aproximação entre as metodologias utilizadas pelos modelos de 

análise da presunção de constitucionalidade com base em níveis fixos e com base na 

proporcionalidade. 

O Capítulo 3 apresenta estudo empírico. Neste momento, a investigação recai sobre as 

decisões efetivamente tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como dito, o objetivo é 

descrever e identificar peculiaridades no controle abstrato de constitucionalidade de leis 

regulatórias e econômicas que as diferenciem das demais. Serão analisados acórdãos desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 até 2018. O exame das decisões proferidas nos 
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últimos 30 anos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade é a forma pela qual a hipótese será testada. Será empreendida uma pesquisa 

quantitativa e qualitativa, isto é, será verificado se há elementos que sugerem um grau forte de 

presunção constitucionalidade de acordo com a matéria impugnada e se essa (eventual) 

afirmativa se confirma pela análise numérico-comparativa das ações de controle abstrato de 

constitucionalidade que foram julgadas procedentes e improcedentes nos últimos anos. Um 

levantamento de período temporal de três décadas permite constatar se há alguma alteração 

significativa de interpretação de como o Supremo Tribunal Federal tem decidido as questões 

regulatórias e econômicas judicializadas. 

Por fim, a Conclusão faz uma síntese das principais ideias desenvolvidas ao longo dos 

capítulos anteriores e apresenta os resultados de forma objetiva. 



1. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

 

 

Este primeiro capítulo aborda as premissas teóricas relativas à presunção de 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos, tratando dos fundamentos da presunção de 

constitucionalidade, das concepções em torno do conceito, das suas funções no ordenamento 

jurídico. Estas noções procuram expor as diversas facetas da presunção de constitucionalidade 

das leis e dos atos normativos.   

 

1.1 A presunção de constitucionalidade das leis: in dubio pro legislatore 

 

A palavra presunção significa conjectura ou suposição que se toma como verdadeira. O 

direito está repleto de presunções, como, por exemplo, no artigo 341 do CPC, segundo o qual 

presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial que não tenham sido contestados 

pelo réu. No âmbito do direito administrativo, a doutrina majoritária entende que os atos 

administrativos gozam de presunção de validade e de juridicidade até prova em contrário30. Ao 

contrário do conceito de presunção que impera no Direito em geral e na doutrina tradicional, a 

presunção de constitucionalidade não é regra probatória, não estabelece necessariamente o ônus 

de prova, não define a quem incumbe comprovar determinado fato ou direito. É um método de 

estabelecer o grau de certeza e de alocar, aumentando ou diminuindo, o ônus da persuasão 

argumentativa31. No direito constitucional, a presunção de constitucionalidade das leis e dos atos 

normativos está relacionada com a interpretação das normas infraconstitucionais e da 

Constituição. Ela exprime que se presuma a conformidade daquelas normas com a Constituição. 

Toda lei é dotada de uma presunção relativa (juris tantum)32 de constitucionalidade, que pode ser 

elidida pelo intérprete, impondo-lhe um ônus de argumentação33-34. 

                                                             
30 Por todos: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte 
geral e parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 94-95. 
31 JAIN, Tarun. Presumption of constitutionality. Icfai University Publications, 2007. 
32 A presunção relativa convola-se em presunção absoluta pelo julgamento da demanda. Na forma do artigo 24 da 
Lei nº 9.868/99: “Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual 
ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente 
eventual ação declaratória.” 
33 A recusa do cumprimento de lei tida como inconstitucional, antes de qualquer pronunciamento judicial, é 
controversa. Em síntese, os argumentos: (i) todos os Poderes interpretam a Constituição; (ii) aplicar lei 
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A formulação clássica da presunção de constitucionalidade se deve ao autor americano 

James Bradley Thayer, em seu texto The Origin and Scope of the American Doctrine of 

Constitutional Law35, no qual sustentou a necessidade de uma postura de extrema autocontenção 

por parte dos magistrados no exercício do controle de constitucionalidade. Segundo o autor, 

somente em caso de evidente inconstitucionalidade de uma lei (clear mistake), em que o vício 

possa ser afirmado além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), de forma 

consistente, é que podem os tribunais invalidá-la36. Outra concepção tradicional é a da verificação 

da racionalidade ou da razoabilidade da norma, defendida inicialmente pelo Justice John 

Marshall37. Segundo esta compreensão, se houver dúvidas sobre a racionalidade ou a 

razoabilidade, o magistrado deve presumir constitucional a norma. Assim, sendo a Constituição 

um documento jurídico aberto, que admite diversas interpretações, não deve o intérprete invalidar 

normas que estejam dentro da margem de apreciação dos Poderes Legislativo e Executivo. 

A doutrina aponta como os principais fundamentos teóricos da presunção de 

constitucionalidade a democracia, a separação de poderes38, a segurança jurídica39 e o respeito 

aos princípios constitucionais, inclusive e sobretudo os que regem a Administração Pública40. 

Essa presunção demonstra o respeito devido aos atos emanados dos Poderes Legislativo e 

Executivo, que conta com seus integrantes eleitos diretamente pelo povo de forma periódica, 

funcionando como um fator de autolimitação da atuação judicial, que está em plano recíproco de 

igualdade com os demais Poderes41. Portanto, a ideia é de preservação das escolhas normativas 

                                                                                                                                                                                                     
inconstitucional é negar aplicação à Constituição; (iii) interpretação a contrario sensu do artigo 102, § 2º da 
Constituição, pois este pressupõe decisão judicial. 
34 DAWSON, Edward C. Adjusting the presumption of constitutionality based on margin of statutory passage. 
University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, v. 16, n. 1, p. 97-152, 2013. p. 107. 
35 THAYER, James B. The origin and scope of the American doctrine of constitutional law. Harvard Law Review, 
v. 7, n. 3, p. 130-156, 1893. 
36 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 145. O autor sustenta 
esta tese no direito brasileiro: “[O] órgão competente só deve decretá-la quando manifesta, ou seja, clara e 
inequívoca.” 
37 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 221. 
38 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 458. 
39 NUNES JR., Flávio Martins Alves. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2018. p. 503. 
40 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 339. 
41 Apresentando uma visão crítica a estes fundamentos, v. HESSICK, F. Andrew. Rethinking the presumption of 
constitutionality. Notre Dame Law Review, v. 85, 2010. p. 15: “These reasons provide a shaky foundation for the 
presumption of constitutionality.” Em tradução livre: “Estas razões fornecem uma base instável para a presunção de 
constitucionalidade.” Ver também: SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a constituição: entre a 
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realizadas pelo legislador. Além destes fundamentos normativos, ela exerce função pragmática na 

conservação da imperatividade das leis42. 

De forma distinta, Víctor Ferreres Comella sustenta que a presunção de 

constitucionalidade das normas pode ser justificada sob os seguintes fundamentos: (i) epistêmico: 

a solução do legislador democraticamente eleito tem maior probabilidade de estar correta do que 

a decisão tomada pelo Poder Judiciário; (ii) igual dignidade política da lei: considera-se uma 

ofensa a igual dignidade das pessoas a invalidação de uma lei aprovada democraticamente por 

um magistrado quando a questão de fundo controvertida é uma questão que pessoas razoáveis 

podem discordar; e (iii) corrigibilidade do erro: é mais fácil corrigir um erro de declaração de 

constitucionalidade do que de inconstitucionalidade43-44. Como se nota, o autor oferece uma 

perspectiva mais pragmática de justificação da presunção de constitucionalidade, em paralelo 

com as justificativas das presunções em geral45. 

Conquanto não haja previsão expressa no texto constitucional da presunção de 

constitucionalidade, ela é a justificativa de, pelo menos, dois dispositivos constitucionais, 

constando implicitamente do texto constitucional: um que trata do controle de constitucionalidade 

de maneira mais abrangentes e outro específico do controle abstrato de constitucionalidade. O 

primeiro e mais lembrado deles é o artigo 97 da Constituição Federal, que traz a denominada 

cláusula de reserva de plenário ou full bench, segundo a qual “somente pelo voto da maioria 

absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”46, em procedimento 

estabelecido nos artigos 948 a 950 do CPC para os fins do controle difuso de constitucionalidade. 
                                                                                                                                                                                                     
trivialidade e a centralização judicial. Revista Direito GV 3, v. 2, n. 1, p. 191-210, 2006. p. 195: “[A] prevalência 
que se dá à constitucionalidade necessita de uma fundamentação um pouco mais sólida do que a usual, que se resume 
ao mero respeito à obra do legislador.” 
42 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 146-147. 
43 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y democracia. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 151-196. 
44  HORWITZ, Paul. Three faces of deference. Notre Dame Law Review, v. 83, n. 3, p. 1.061-1.146, 2008. p. 1.078-
1.094. Os mesmos três argumentos sustentados por Ferreres Comella para defender a presunção de 
constitucionalidade são encontrados para justificar a deferência judicial (legal, epistemic, error cost), o que 
demonstra, mais um vez, a estreita correlação entre os conceitos. 
45 As presunções em geral podem ser justificadas sob três diferentes aspectos: (i) indutivo-probabilístico; (ii) 
valorativo; e (iii) procedimental. A primeira delas tem relação com a grande probabilidade de o evento ter de fato 
ocorrido. Assim, na falta de provas em sentido contrário, há uma presunção em seu favor. A segunda tem a ver com a 
aceitabilidade do erro judicial: o legislador já se antecipa e determina a posição preferível quando se decide em 
situações de informações insuficientes e sob pressão externa. A última delas remete à facilidade de obtenção dos 
elementos probatórios. 
46 O próprio STF deve respeitar esta regra, salvo se já houver manifestação do Tribunal Pleno sobre o assunto (RE nº 
361829; AI-AgR nº 607.616; RE-AgR nº 636.647; RE-AgR nº 748.257). 



 28 

É sempre possível a consideração ou a declaração da constitucionalidade das leis e atos 

normativos. O segundo dispositivo é o parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal que, de 

maneira impositiva, assevera: “[q]uando o Supremo Tribunal Federal apreciar a 

inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o 

Advogado-Geral da União (AGU), que defenderá o ato ou texto impugnado”. O AGU funciona 

como o curador da presunção de constitucionalidade da norma (defensor legis)47-48. 

A presunção de constitucionalidade das leis acarreta várias consequências nos controles 

abstrato e concreto. A primeira está relacionada à distribuição do ônus de argumentação para 

aquele que impugna a constitucionalidade da norma. O interessado deve apresentar as razões 

pelas quais entende que determinada norma viola a Constituição Federal. Não basta simplesmente 

discordar da norma ou entender que uma outra norma seria mais desejável e mais benéfica ao 

ordenamento jurídico. É preciso especificar os motivos pelos quais o texto constitucional é 

afrontado pela norma questionada e, por conseguinte, deva a norma ser considerada 

inconstitucional. A segunda consequência está ligada à interpretação conforme: havendo uma 

interpretação capaz de salvar uma norma da inconstitucionalidade, o intérprete constitucional 

deverá utilizá-la49. As suas premissas são: interpretação possível para resguardar a norma; o 

sentido não pode ser totalmente contrário ao mais evidente; ao se adotar esse método, devem ser 

excluídas as demais formas de interpretação da norma. Como se percebe, há uma grande 

afinidade entre a presunção de constitucionalidade e a interpretação conforme. A terceira 

consequência informa que magistrados só reconheçam a inconstitucionalidade da norma quando 

ela for inevitável para fins de solução da demanda, devendo eventual afastamento da 

constitucionalidade da norma respeitar o princípio de divisibilidade, de modo a preservar as 

partes da lei ou do ato normativos não afetadas pela inconstitucionalidade, ou mesmo buscar uma 

interpretação que se adeque à Constituição50. Em decorrência, a concessão de tutela de urgência é 

                                                             
47 O STF reconhece duas exceções à referida regra. A primeira ocorre quando já há jurisprudência do STF sobre a 
matéria (ADI nº 1.616; ADI nº 2.101). A segunda exceção é pela dispensa da defesa do ato impugnado quando este 
usurpa competência legislativa da União (ADI nº 3.916). 
48 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos 
de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 175-176: “[E]m numerosos casos o AGU efetivamente sustentou a 
inconstitucionalidade da norma impugnada, a despeito da previsão do art. 103, §3º, da Constituição. Isso demonstra, 
de forma clara, como a interpretação literal é vetusta e incompatível com a realidade. Mais além. Pode-se dizer 
ainda que a intervenção inexoravelmente vinculada do AGU em tais circunstâncias não é sequer desejável. O seu 
aporte argumentativo não contribuiria para robustecer a contraposição de ideias, [...].” 
49 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 146. 
50 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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medida excepcional, permitida desde que preenchidos os requisitos autorizativos (Lei nº 

9.868/99, art. 10, caput, § 3º; Lei nº 9.882/99, art. 5º, caput, § 1º)51. A decisão antecipatória tem 

efeitos ex nunc (prospectivos), enquanto a decisão final é dotada de efeitos ex tunc 

(retrospectivos). 

Por fim, a importância da presunção de constitucionalidade pode ser sintetizada em alguns 

aspectos. A presunção de constitucionalidade calibra a deferência judicial aos atos dos Poderes 

Executivo e Legislativo, sendo necessária para o adequado funcionamento da separação de 

poderes e das instituições em geral52. O segundo aspecto está relacionado ao controle de 

constitucionalidade: a presunção de constitucionalidade é fundamentada numa apreciação realista 

dos limites do poder judicial. Com efeito, utilizando-se a presunção de constitucionalidade como 

uma regra de decisão de segunda ordem, o Supremo pode apresentar suas dúvidas sobre a 

constitucionalidade de um ato sem anulá-lo53. Embora o Poder Judiciário tenha a última palavra 

provisória em questões constitucionais54, as considerações de determinados assuntos pelos outros 

Poderes merecem atenção antes da tomada de providência judicial tendente a invalidar a lei ou o 

ato normativo55. 

 

1.2 As concepções de presunção no ordenamento jurídico 

 

As concepções de presunção no ordenamento jurídico podem ser divididas de acordo com 

algumas classificações que ajudam a especificar e a compreender melhor todos os seus planos. Um 

primeiro critério divide as presunções em (i) judiciais e (ii) legais. As presunções judiciais 

                                                             
51 A jurisprudência do STF também admite a concessão de tutela de urgência: (i) quando houver jurisprudência 
consolidada sobre o tema (ADPF-MC nº 130; ADI nº 2.176); e (ii) diante de situações de grave risco à ordem 
constitucional e em contextos de sobrecarga do Plenário (ADI-MC nº 4.307; ADI-MC nº 4.190; ADI nº 4.917). 
52 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 220: “O fundamento desse cânone hermenêutico é, evidentemente, uma atitude de respeito ou de deferência 
judicial ao legislador, que também exerce competência funcional de aplicação da constituição e, portanto, também 
deve realizar interpretações do sentido das normas constitucionais no exercício da função legislativa.” 
53 SUNSTEIN, Cass; ULLMANN-MARGALIT, Edna. Second-order decisions. In: SUNSTEIN, Cass (Ed.). 
Behavioral Law & Economics. Nova York, NY: Cambridge University Press, 2000. 
54 STF, ADI nº 5.105/DF, Relator Ministro Luiz Fux: “O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, 
mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um sistema de 
supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser 
compreendidos como última palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma 
rodada deliberativa acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo constitucional.” BRANDÃO, 
Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da 
constituição?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 336-393. 
55 JAIN, Tarun. Presumption of constitutionality. Icfai University Publications, 2007. p. 5-6. 
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derivam da máxima de experiência e do raciocínio do magistrado, ajudando a formar o seu 

convencimento sobre o objeto da demanda analisada. A partir de determinado indício, o 

magistrado presume determinada consequência prevista em lei e julga a demanda de acordo com a 

referida presunção. Por sua vez, as presunções legais estão previstas em lei, incluindo a 

Constituição Federal, que funciona como uma lei de hierarquia superior às demais56. Apesar de a 

presunção de constitucionalidade não ter previsão explícita no texto constitucional brasileiro, isso 

não impede de ela decorrer implicitamente de regras e princípios constitucionais57, conforme 

exposto acima. 

O segundo critério divide as presunções em (i) absolutas; e (ii) relativas. As presunções 

absolutas (juris et de jure) estabelecem orientações que não podem ser desconsideradas pelo 

intérprete, sendo, portanto, impositivas. São verdadeiras normas58 ou determinações59. O 

ordenamento está repleto de presunções absolutas60. As presunções relativas, igualmente 

encontradas no ordenamento, indicam um determinado resultado, mas que pode, de acordo com 

as características do caso concreto, ser infirmado pelo órgão julgador61. Estas últimas são as 

presunções de constitucionalidade: estabelecem que as leis sejam consideradas válidas, mas o 

Supremo Tribunal Federal pode superar a presunção e considerar a norma inconstitucional. 

Um terceiro critério trata da generalidade: a presunção pode ser: (i) formal: uniforme 

para quaisquer situações; ou pode ser: (ii) material: variável, seguindo algum critério legal, 
                                                             
56 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017. p. 135. 
57 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. p. 50-51: “Em alguns casos há norma, mas não há dispositivo. Quais são os dispositivos que 
preveem os princípios da segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum. Então há normas, mesmo sem 
dispositivos específicos que lhes deem suporte físico. Em outras hipóteses há apenas um dispositivo, a partir do qual 
se constrói mais de uma norma. [...] Noutros casos há mais de um dispositivo, mas a partir deles só é construída uma 
norma. Pelo exame dos dispositivos que garantem a legalidade, a irretroatividade e a anterioridade chega-se ao 
princípio da segurança jurídica. Dessa forma, pode haver mais de um dispositivo e ser construída uma só norma. E o 
que isso quer dizer? Significa que não há correspondência biunívoca entre dispositivo e norma – isto é, onde houver 
um não terá obrigatoriamente de haver o outro.” 
58 LEYVA, Raymundo Gama. Concepciones y tipología de las presunciones en el derecho continental. Revista de 
Estudios de la Justicia, n. 19, p. 65-89, 2013. p. 76. 
59 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017. p. 84. 
60 Por exemplo, quando o Código Civil determina que o menor de 16 anos é absolutamente incapaz, não cabe 
perquirir se aquele determinado indivíduo já tem discernimento suficiente para praticar certo ato negocial. O 
ordenamento jurídico simplesmente considera a sua manifestação de vontade inválida e de todos os indivíduos 
menores de 16 anos. Não cabe prova em sentido contrário. 
61 Para manter os exemplos no direito civil, a comoriência é uma regra que traz uma presunção relativa de que o 
falecimento de dois indivíduos na mesma ocasião é considerado como falecimento simultâneo (CC, art. 8º). 
Coincidentemente, este mesmo exemplo consta em: FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y 
democracia. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 140. 
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jurisprudencial ou doutrinário. A doutrina brasileira majoritária e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal – ao menos de maneira coerente e organizada – não costumam fazer distinção 

desta espécie. No primeiro caso, toda lei detém o mesmo nível de presunção de 

constitucionalidade, independentemente da matéria nela abordada ou das normas (regras e 

princípios) constitucionais e de indícios factuais. A mera existência jurídica de qualquer lei já faz 

com que ela tenha o atributo da presunção de constitucionalidade em seu favor. Por sua vez, o 

segundo caso envolve presunções tendo como base a matéria objeto da lei ou do ato normativo. 

Assim, determinadas questões têm uma presunção mais forte de constitucionalidade e outros têm 

presunção mais fraca de constitucionalidade. Alguns autores sustentam que certas leis somente 

têm presunção de constitucionalidade condicionada62. De acordo com esta compreensão, o que 

determina o grau de presunção de constitucionalidade da norma é o teste empregado para aferir a 

sua conformidade com a Constituição. Esta é a concepção adotada pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos e pela doutrina jurídica americana. 

Em quarto lugar, assumindo como correta a existência de níveis de presunções de 

constitucionalidade, as presunções podem ter forças distintas. As presunções (i) fracas exigem 

menor carga argumentativa para que a norma seja extirpada do ordenamento jurídico e sofrem 

controle de maior intensidade. A expressão normas suspeitas (de inconstitucionalidade) indica 

normas que, em tese, violam a axiologia constitucional. Porém, cabe ao Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da demanda, aferir se a suspeita se confirma ou não. Também há normas 

com (ii) forte presunção de constitucionalidade, já que, ao menos em princípio, não agridem os 

valores constitucionais fundamentais, cabendo ao tribunal constitucional julgar a demanda para 

confirmar ou não a presunção de constitucionalidade inicial. Aqui, o controle deve ser menos 

intenso e com maior necessidade de argumentação.  

Considerando que a função e a estrutura das normas constitucionais regulatórias e 

econômicas diferem das normas que definem direitos fundamentais63, é natural que tais leis 

tenham um grau de presunção de constitucionalidade diverso ou, ao menos, não necessariamente 

idêntico. Não há nenhuma norma constitucional que recomende a utilização da presunção de 

                                                             
62 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y democracia. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 148. 
63 Na célebre classificação proposta por José Afonso da Silva, as primeiras normas seriam, em sua maioria, normas 
constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata e normas constitucionais de eficácia contida e 
aplicabilidade imediata, já as normas regulatórias e econômicas seriam normas constitucionais de eficácia limitada, 
v. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 76. 
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forma genérica e uniforme para toda e qualquer lei ou ato normativo. Ao contrário, a diversidade 

de temas tratados no texto constitucional antes sugere que a presunção deva ser específica para 

cada tema constitucional, variando segundo critérios que confiram primazia e maior proteção aos 

direitos fundamentais e à limitação de poder estatal, objetos centrais da Constituição Federal, e 

assuntos não tipicamente constitucionais, como regulatórios e econômicos. 

 

1.3 As funções da presunção de constitucionalidade das leis 

 

A principal função da presunção de constitucionalidade é de estabelecer um grau de certeza 

exigido para a sua eventual superação, daí derivando a alocação do ônus argumentativo e a 

intensidade de controle judicial. 

As presunções estabelecem uma força para determinada situação. A presunção trata das 

provas e argumentos necessários para sua superação. Se a presunção for fraca, pouco esforço da 

parte interessada pode ser suficiente para demonstrar que a presunção de constitucionalidade 

inicialmente existente deve ser superada; se a presunção for mais forte, será necessário um maior 

esforço argumentativo para comprovar que a presunção deve ser superada. Assim, a primeira 

função da presunção de constitucionalidade é de estabelecer o ônus de argumentação necessário 

para a presunção seja derrubada. As presunções podem ser uniformes, quando a força é a mesma 

para todas as situações ou podem ser específicas, quando a força é variável de acordo com as 

peculiaridades de cada caso. Nos Estados Unidos, a realização de testes específicos é o 

procedimento utilizado pela jurisprudência da Suprema Corte para graduar a presunção de 

constitucionalidade conforme a matéria questionada. Os três testes formulados são os seguintes: 

teste da racionalidade (rationality test), caracterizado pela extrema autocontenção, o teste 

intermediário (intermediate test), mais rigoroso do que o primeiro e o teste do escrutínio estrito 

(strict scrutiny)64, todos detalhados em tópico abaixo. No Brasil e na maioria dos países europeus, 

o teste mais usual para aferir a constitucionalidade da norma é o teste da proporcionalidade e de 

suas três dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).  

Além disso, a segunda função da presunção de constitucionalidade é de alocar o ônus 

argumentativo na parte interessada no julgamento de inconstitucionalidade da norma. A presunção 

                                                             
64 FALLON JR., Richard H. The nature of constitutional rights: the invention and logic of strict judicial scrutiny. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 96-123. Além destes testes principais, o autor cita outros testes 
empreendidos pela Suprema Corte. 
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de constitucionalidade pode aumentar ou diminuir o ônus da persuasão argumentativa imposto ao 

interessado na invalidação da norma65. Quanto mais forte for a presunção, maior será o ônus de 

argumentação para que a lei seja considerada inconstitucional; quanto mais fraca for a presunção 

de constitucionalidade, menor será o ônus de argumentação. Se a parte interessada não conseguir 

provar a inconstitucionalidade da norma, a presunção de constitucionalidade deve ser mantida. No 

direito americano, os testes intermediário e escrutínio estrito invertem o ônus argumentativo, 

cabendo ao Estado provar a constitucionalidade da norma. 

Em decorrência do ônus argumentativo, quanto mais forte for a presunção de 

constitucionalidade, maior será o benefício da dúvida em seu favor. Diante de questões 

regulatórias e econômicas de alta complexidade, com diversos argumentos a favor e contra a 

presunção de constitucionalidade da lei ou ato normativo, com dados técnicos de difícil 

assimilação e com o texto constitucional ambíguo e sem oferecer respostas conclusivas, qual deve 

ser a postura do Tribunal? Nestas situações de grave incerteza, a maior força da presunção de 

constitucionalidade concede um maior benefício da dúvida em prol da constitucionalidade da 

norma. Com efeito, a abordagem de um tribunal constitucional quanto à constitucionalidade de 

uma norma dotada de forte presunção de constitucionalidade exige que somente julgue 

inconstitucional a lei ou o ato normativo quando não tiver dúvida, justificando a sua decisão por 

meio de argumentos de peso suficiente para demonstrar que há efetivamente contradição entre a 

Constituição e a norma questionada66.  

Por fim, o grau de presunção de constitucionalidade está inversamente relacionado à 

intensidade do controle judicial: quando for mais forte for a presunção, menor deverá ser a 

intensidade do controle; quanto mais fraca for a presunção, maior será a intensidade do controle. A 

presunção de constitucionalidade, portanto, também regula a intensidade da interferência judicial 

sobre as leis e atos normativos. Quanto mais forte for a presunção de constitucionalidade, maior 

será o grau de deferência judicial, cabendo ao Tribunal examinar apenas a razoabilidade da norma, 

sem adentrar de maneira aprofundada no mérito da lei ou ato normativo. Por outro lado, quanto 

mais fraca for a presunção de constitucionalidade, menor será o nível de deferência judicial, 

possibilitando um exame mais rigoroso o mérito da lei ou ato normativo. 

                                                             
65 SOUSA FILHO, Ademar Borges de. O controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil: graus de 
deferência ao legislador, parâmetros materiais e técnicas de decisão. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 248. 
66 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y democracia. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 147. 
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Imagine-se uma lei que trata de um plano econômico que busca garantir a estabilidade 

monetária do país e uma lei que discrimine determina categoria. Independentemente do conteúdo 

específico dessas duas leis, não faz sentido que ambas as normas desfrutem do mesmo nível de 

presunção de constitucionalidade. O interessado que pretender o julgamento de 

inconstitucionalidade da primeira norma terá um ônus argumentativo muito superior do que aquele 

que desejar a declaração de inconstitucionalidade da segunda norma67. Neste último caso, um 

esforço mínimo ou moderado já poderá ser suficiente para convencer o Tribunal da 

inconstitucionalidade de norma discriminatória. Por sua vez, o AGU, órgão encarregado da defesa 

da norma, terá de explicar os motivos pelos quais entende que a segunda norma é constitucional, 

justificando minuciosamente as razões pelas quais a discriminação encontra amparo 

constitucional, sofrendo grande ônus para cumprir a sua missão adequadamente. Ainda assim, a 

probabilidade de manutenção de tal norma no ordenamento jurídico se afiguraria pequena. Nos 

dois casos, o carga argumentativa acompanha a intensidade da interferência judicial e o benefício 

da dúvida em favor da constitucionalidade da norma: nesta segunda hipótese, faz sentido que haja 

maior intensidade de controle por parte do Supremo. 

 

1.4 Como avaliar a força da presunção de constitucionalidade? 

 

A força da presunção de constitucionalidade está relacionada ao peso dos elementos 

necessários para a sua superação. Esta força pode variar de acordo com a concepção de cada 

autor ou mesmo de cada tribunal constitucional. Há tribunais que exigem mais elementos para 

derrubar a presunção de constitucionalidade. Conforme visto, há compreensão de que a 

presunção de constitucionalidade também pode variar segundo o conteúdo da norma impugnada, 

com leis dotadas de presunção forte de constitucionalidade e outros diplomas normativos com 

presunção fraca de constitucionalidade (v. itens 2.5 e 2.6, abaixo, detalhando os fundamentos). 

Em outros termos, cada presunção é superada de maneira diversa.  

A dificuldade reside na forma de avaliação da força de uma presunção de 

constitucionalidade. A avaliação não pode ser meramente do aspecto procedimental da decisão, 

ou seja, pela mera afirmação do tribunal acerca da força da presunção de constitucionalidade da 

                                                             
67 RIVERS, Julian. Proportionality and variable intensity of review. Cambridge Law Journal, v. 65, n. 1, p. 174-
207, 2006. p. 207. 
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norma impugnada por dois motivos. Em primeiro lugar, no Brasil não é comum a explicitação do 

grau de presunção de constitucionalidade da norma questionada. Em segundo lugar e mais 

importante, o que o tribunal afirma ter realizado não corresponde, necessariamente, à realidade da 

força da presunção efetivamente aplicada na decisão. O aspecto procedimental pode ser um 

indício acerca do efetivo grau de presunção de constitucionalidade da norma. No entanto, o 

aspecto material é certamente o mais relevante. É preciso investigar substancialmente como a 

decisão examinou os aspectos relativos à norma, quais exigências foram feitas para que a 

presunção de constitucionalidade fosse mantida. 

Um primeiro método de avaliação da força da presunção de constitucionalidade exige que 

se estabeleçam previamente os níveis máximos que serão considerados como forte ou fraco de 

presunção de constitucionalidade. Por exemplo, o intérprete pode estabelecer que o grau de 

presunção atualmente empregado pela Suprema Corte americana para julgar direitos 

fundamentais seja o nível mais fraco de presunção de constitucionalidade admissível (strict 

scrutiny). Já o nível mais forte seja igual à proposta formulada por James Bradley Thayer, 

segundo a qual a presunção de constitucionalidade deve ser mantida, exceto se a 

inconstitucionalidade for além da dúvida razoável (beyond a reasonable doubt)68. Firmada esta 

moldura ou outra similar, o intérprete verifica e classifica qual foi a força da presunção de 

constitucionalidade aplicada no caso concreto.  

Um segundo mecanismo para medir a força da presunção é por meio da classificação dos 

argumentos necessários para derrubar a presunção de constitucionalidade inicial. A diferenciação 

seria entre razões conclusivas (conclusive reasons), razões boas ou prima facie (good or prima 

facie reasons) e alguma razão (some reason)69. De acordo com esta sistematização, a presunção 

                                                             
68 DAWSON, Edward C. Adjusting the presumption of constitutionality based on margin of statutory passage. 
University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, v. 16, n. 1, p. 97-152, 2013. p. 130-133. 
69 ULLMANN-MARGALIT, Edna. On presumption. The Journal of Philosophy, v. 80, n. 3, 1983. p. 152: A 
doutrina se esforçou para apresentar uma equação para tentar auxiliar neste processo: “The presumption that q is 
rebutted for A when A has sufficient reasons to believe that not-q. How much insufficient? The ‘sufficient’ qualifiers, 
I contend, a place holder. It should be replaced by an indication of the weight of the reasons for belief required for 
the rebuttal. Correlated with this measure will be an index of the strength of the presumption. Thus, a presumption 
rule relating to a strong presumption will be expressed by the formula 'press (P, Q)’, read as ‘P raises a strong 
presumption that Q.’ Spelled out, it will say, ‘Given that p, you shall proceed as if q unless or until you have a 
conclusive reason to believe that not-q.’ Similarly, the presumption rule relating to a presumption of an intermediate 
strength will be worded in terms of good or prima facie reasons for belief, and the rule relating to a weak 
presumption in terms of some reason for belief.” Em tradução livre: “A presunção de que q é refutada por A quando 
A tem razões suficientes para acreditar que não-q. Quanto é suficiente? Os qualificadores ‘suficientes’ devem ser 
substituídos por uma indicação do peso das razões para refutar a presunção. Assim, uma regra de presunção relativa 
a uma forte presunção será expressa por: ‘Dado que p, você deve proceder como se q a menos que ou até que você 
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fraca de constitucionalidade é derrotada por alguma razão. A presunção média de 

constitucionalidade pode ser superada por razões boas ou prima facie, enquanto a presunção forte 

de constitucionalidade depende de razões conclusivas para que seja suplantada70. Desse modo, no 

caso da presunção fraca de constitucionalidade, o tribunal precisa ficar convencido da própria 

decisão tomada pelos demais Poderes. No caso da presunção média de constitucionalidade, a 

Corte fará uma análise da norma para verificar se há equivalência entre ganhos e perdas. No caso 

da presunção forte de constitucionalidade, o tribunal não questiona a correção do entendimento 

dos demais Poderes na formulação da norma71. 

No âmbito do direito americano, a força da presunção de constitucionalidade é expressada 

pelos testes empregados pela Suprema Corte para aferir a constitucionalidade da norma. O teste 

da racionalidade refere-se aos casos em que há uma presunção forte de constitucionalidade, o 

teste intermediário está ligado às hipóteses em que há uma presunção média de 

constitucionalidade, ao passo que o teste do escrutínio estrito é empregado quando a presunção de 

constitucionalidade é fraca.  

O Tribunal Constitucional Federal alemão emprega três distintas forças no exame de cada 

uma das dimensões da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito). O primeiro nível de intensidade é o controle de evidência, pelo qual o Tribunal 

somente declara a inconstitucionalidade da norma se as medidas adotadas pelo legislador são 

claramente inidôneas para a efetiva proteção do bem jurídico. Em seguida, há o controle de 

justificabilidade, segundo o qual cabe ao Tribunal verificar se o legislador levantou e considerou 

de forma suficiente todas as informações disponíveis e realizou prognóstico acerca das 

consequências. O terceiro nível de intensidade é o controle intensivo, no qual o Tribunal adentra 

o exame da ponderação realizada pelo legislador. Estes níveis de deferência ainda não foram 

formalmente incorporados à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora já constem de 

                                                                                                                                                                                                     
tenha uma razão conclusiva para acreditar que não-q.’ Da mesma forma, a regra presunção relativa a uma presunção 
de uma força intermediária será formulada em termos de razões boas ou prima facie para crença, e a regra relativa a 
uma presunção fraca em termos de alguma razão para a crença.” 
70 CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno. Governo democrático e jurisdição constitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 84. Os autores falam em razões determinantes, porém sem explicar o que entendem pela 
expressão. 
71 RIVERS, Julian. Proportionality and variable intensity of review. Cambridge Law Journal, v. 65, n. 1, p. 174-
207, 2006. p. 203. 
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fundamentação do Ministro Gilmar Mendes no julgamento sobre a descriminalização do porte de 

drogas para consumo pessoal72. 

Já o Supremo Tribunal Federal não consolidou uma sistematização da matéria das 

diferentes forças da presunção (v. Capítulo 3, abaixo). Contudo, é possível avaliar o grau de 

presunção de constitucionalidade a partir do nível de exigência da Corte para confirmar ou não a 

presunção inicialmente existente, em paralelo às jurisprudências da Suprema Corte americana e 

do Tribunal Federal Constitucional alemão. Assim, ainda que o Supremo não declare 

expressamente, há elementos que podem indicar a força da presunção de constitucionalidade. Ou 

seja, é possível averiguar elementos que indicam o grau da presunção de constitucionalidade pela 

intensidade do controle judicial exercido, tais como razões que demonstrem que o Tribunal 

admite normas sem que haja necessidade de grandes justificativas pelos demais Poderes. 

Em relação ao exame da proporcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o rigor do 

controle de cada uma das dimensões da proporcionalidade indica o grau da presunção de 

constitucionalidade da norma. Assim, a presunção forte de constitucionalidade determina uma 

menor intensidade no controle judicial da lei e ato normativo, ao passo que uma presunção fraca 

de constitucionalidade admite um controle judicial mais intenso. No caso da presunção forte, o 

Supremo Tribunal Federal é mais deferente quanto à interpretação factual como jurídica relativa à 

norma questionada. Dessa forma, ao realizar o controle de constitucionalidade, a Corte efetua um 

controle menos rigoroso das questões factuais e da interpretação jurídica realizada pelo órgão ou 

entidade administrativa. Porém, se a presunção for fraca, o nível de deferência judicial é menor e 

o controle judicial será mais rigoroso e detalhado.  

Ressalte-se que a espécie de argumento utilizada (normativo, pragmático ou deferencial – 

ver Capítulo 3, abaixo) não é necessariamente um indicativo de maior ou menor força da 

presunção de constitucionalidade. Um tribunal constitucional pode julgar uma mesma questão 

utilizando argumentos pragmáticos na vertente consequencialista ou, alternativamente, usar a 

proporcionalidade na dimensão da necessidade para declarar um mesmo objeto constitucional ou 

inconstitucional. A escolha do tipo de argumento de um tribunal constitucional não determina, 

por si só, a força da presunção de constitucionalidade. Em verdade, o aspecto mais relevante é o 

exame do argumento de fundo – de caráter substancial – para verificar o intensidade do controle 

imposta pelo tribunal para decidir a questão. Quando o tribunal constitucional sistematicamente 

                                                             
72 STF, RE nº 635.659, Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento ainda não concluído. 
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confere maior peso ao entendimento normativo dos demais Poderes, examinando a norma com 

menor intensidade, está caracterizado um elemento que indica presunção forte de 

constitucionalidade da norma, ao passo que o exame rigoroso da norma demonstra uma 

presunção fraca de constitucionalidade. 

Portanto, a intensidade do controle judicial é o principal método para avaliar a força da 

presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Aliado a este critério – empregado 

pela Suprema Corte americana e pelo Tribunal Constitucional Federal alemão –, o presente 

trabalho também verifica o parâmetro de controle e o objeto do controle judicial (norma central 

ou acessória do diploma impugnado). Essas ideias procuram apresentar indicadores quanto à 

força da presunção de constitucionalidade. O objetivo é esclarecer que a falta de manifestação 

expressa não impede a avaliação da força da presunção de constitucionalidade a partir de 

parâmetros. 



2.  GRADAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

 O primeiro capítulo discorreu sobre as concepções e funções da presunção de 

constitucionalidade, bem como sobre a avaliação da sua força. Este segundo capítulo tem como 

objetivo apresentar a doutrina da presunção graduada de constitucionalidade das leis e atos 

normativos, demonstrando as alterações que ela pode sofrer de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, destacando o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Supremo 

Tribunal Federal sobre o assunto e apontando diferenças e similaridades nos métodos de 

avaliação da presunção de constitucionalidade das normas. 

 

2.1 A doutrina da presunção graduada de constitucionalidade das leis 

 

No direito comparado, além da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos e 

dos autores americanos influenciados pela prática jurisprudencial e pela célebre nota de rodapé nº 

4 constante do voto do Justice Harlan Fiske Stone em United States v. Carolene Products Co., 

examinado no próximo tópico, encontram-se manifestações em prol de uma presunção graduada 

de constitucionalidade, de acordo com critérios que giram em torno dos direitos fundamentais e 

do princípio democrático73. Na Europa, destaca-se o trabalho de Víctor Ferreres Comella, que 

aprofundou o estudo sobre a presunção de constitucionalidade, entendendo, em breve síntese, que 

leis que não encontram respaldo no Poder Legislativo democrático atual, que impõem tratamento 

desfavoráveis a certos grupos vulneráveis e que sejam restritivas da participação política são 

presumidamente inconstitucionais. Em outras palavras, em tais circunstâncias haveria uma 

verdadeira inversão da presunção de constitucionalidade. Por outro lado, leis que tiveram 

participação direta do eleitorado ou têm forte grau de consenso parlamentar e extraparlamentar 

têm presunção forte de constitucionalidade74-75. 

                                                             
73 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. 
p. 565. 
74 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y democracia. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 220-250. 
75 No direito americano, doutrina minoritária sugere critério similar com o intuito de minimizar a dificuldade 
contramajoritária: a força da presunção deve ter relação com o quorum de aprovação da norma:  DAWSON, Edward 
C. Adjusting the presumption of constitutionality based on margin of statutory passage. University of Pennsylvania 
Journal of Constitutional Law, v. 16, n. 1, p. 97-152, 2013. p. 115-129. 
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Na doutrina brasileira, é comum a consideração da presunção de constitucionalidade 

como um princípio basilar do controle de constitucionalidade, porém sem explorar todas as suas 

potencialidades. Embora os temas da judicialização da política e do ativismo judicial sejam temas 

centrais no constitucionalismo brasileiro, a questão dos diferentes níveis de presunção de 

constitucionalidade não é foco de atenção por parte da doutrina majoritária76, não sendo 

numerosos os livros e artigos jurídicos que tratem das diferentes gradações da presunção de 

constitucionalidade. Porém, a discussão tem ganhado adeptos de peso, que têm trazido relevantes 

aportes doutrinários ao tema. A seguir são expostas as principais correntes doutrinárias brasileiras 

sobre a presunção graduada de constitucionalidade das leis. 

Um dos primeiros autores brasileiros a tratar especificamente do tema foi Sérgio Moro. 

Comparando com o modelo americano e demonstrando a viabilidade da adoção de critérios 

diferenciados para o julgamento mais rigoroso da constitucionalidade de leis no Brasil, o autor 

identifica cinco hipóteses que autorizariam este exame judicial da constitucionalidade da norma 

pelo Supremo Tribunal Federal. Dentro dessa possibilidade estariam normas que prevejam 

tratamento desfavorável a minorias, normas que instituam tratamento mais favorável a grupos de 

acentuada influência política, normas que restrinjam direitos sociais, normas restritivas da 

liberdade de expressão e do acesso à informação77. Em seu trabalho, o foco recai sobre as 
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Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014; PEDRA, Anderson Sant'Ana. Controle da proporcionalidade dos atos legislativos: a 
hermenêutica constitucional como instrumento. Belo Horizonte: Del Rey, 2006; SARMENTO, Leonardo. Controle 
de constitucionalidade e temáticas afins. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016; SILVA, José Afonso da. Curso 
de direito constitucional positivo. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2019; SIMÃO, Calil. Elementos do sistema de 
controle de constitucionalidade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
77 MORO, Sérgio Fernando. Legislação suspeita?: afastamento da presunção de constitucionalidade da lei. 2. ed. 
Curitiba: Juruá, 2003. p. 67-84. 
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legislações denominadas de suspeitas, enquanto o presente estudo centra-se nas leis e nos atos 

normativos que devem ser analisados com maior acatamento do que a prática comum recomenda. 

Na mesma linha, Cláudio Ari Mello entende que o constitucionalismo moderno não 

admite uma recomendação linear e uniforme ao intérprete judicial acerca da presunção de 

constitucionalidade das normas, como ocorria durante o apogeu do constitucionalismo liberal. O 

autor argumenta que a presunção de constitucionalidade deve ser refinada para se adaptar aos 

novos paradigmas da teoria constitucional de forma a tratar os direitos de acordo com as suas 

complexidades e nuances, sugerindo que há uma tendência de abandono ou mitigação do 

princípio hermenêutico da presunção de constitucionalidade de forma absoluta, visto que este 

cânone entendido de forma irrestrita contradiz a própria ideia de supremacia constitucional78. 

Sem descartar por completo a presunção de constitucionalidade das normas, sustenta que há 

casos em que a presunção de determinadas leis deve ser de inconstitucionalidade, exemplificando 

com leis contrárias à tutela de direitos individuais, à integridade do processo político e à proteção 

de minorias79. Portanto, mais do que uma presunção fraca de constitucionalidade, há casos em 

que há inversão da presunção de constitucionalidade. 

Para orientar a atuação do Supremo Tribunal Federal com parâmetros mais objetivos que 

podem ser utilizados no exame da presunção de constitucionalidade de leis e de atos normativos, 

os professores Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento desenvolveram alguns critérios 

de forma mais abrangente. Segundo informam os autores, os critérios sugeridos não são 

exaustivos. Dentre os diversos standards propostos pelos autores80, a maioria indicando uma 

                                                             
78 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 225-226. 
79 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 225. 
80 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 460-463: (1) “Grau de legitimidade democrática do ato”: Refere-se à 
maneira como a norma foi elaborada, e não ao conteúdo em si da norma. Quanto mais democrática tenha sido a sua 
elaboração, mais autocontido deve ser o Poder Judiciário no exame da sua constitucionalidade. Por exemplo, atos 
aprovados por plebiscitos ou referendos populares devem gozar de presunção mais forte de constitucionalidade. 
Esse entendimento também vale para emendas, pois são aprovadas em dois turnos por uma maioria qualificada de 
três quintos dos deputados e senadores. Em seguida estão as leis complementares e ordinárias. Já atos normativos 
editados exclusivamente por autoridades administrativas têm presunção fraca de constitucionalidade. (2) “Condições 
de funcionamento da democracia”: O Poder Judiciário deve atuar de maneira mais ativa na proteção de direitos e 
institutos diretamente relacionados com o funcionamento da democracia, como, por exemplo, os direitos políticos, a 
liberdade de expressão, o direito de acesso à informação e as prerrogativas políticas da oposição. (3) “Proteção de 
minorias estigmatizadas”: O insulamento judicial diante da política eleitoral permite ao Judiciário que proteja 
minorias impopulares, cujos direitos poderiam ser atropelados em outras esferas. Isto pode ser o fundamento para a 
relativização da presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos que impactem negativamente o direito de 
minorias estigmatizadas. (4) “Fundamentalidade material dos direitos em jogo”: Normas que restrinjam direitos 
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presunção fraca de constitucionalidade das leis e atos normativos, um deles se encaixa na 

hipótese do presente trabalho: a maior deferência judicial em respeito às capacidades 

institucionais. A capacidade institucional das entidades e dos órgãos encarregados de editar as 

normas regulatórias e econômicas é, tendencialmente, superior à capacidade do Poder Judiciário, 

órgão generalista, ainda que conte com varas especializadas, para conhecer os dados técnicos de 

alta complexidade que embasaram as decisões materializadas em leis e atos normativos, sendo 

recomendável que o Poder Judiciário seja deferente às escolhas administrativas. 

De forma semelhante, Clèmerson Merlin Clève e Bruno Lorenzetto, reconhecendo a 

grande quantidade de temas tratados no texto constitucional, defendem a existência de um 

conjunto de casos em que deve haver um controle mais rigoroso e outros em que o controle deve 

ser menos intenso. As situações que reclamam uma postura de autocontenção seriam as 

seguintes: (a) políticas públicas instrumentalizadas de direitos sociais naquilo que se reporta à 

eficácia derivada ou que exceda as fronteiras do mínimo existencial; (b) nas questões 

eminentemente políticas; (c) nos resultados plebiscitários, referendários, leis de iniciativa 

popular, momentos constitucionais (mesma expressão utilizada por Bruce Ackerman)81 e leis 

novas que resultam de um processo regular e aberto de deliberação82. 

André Ramos Tavares e Nicola Tommasini também sustentam a tese da presunção de 

constitucionalidade em níveis de intensidade. Sem adentrar no mérito de quais direitos ou 
                                                                                                                                                                                                     
básicos, ainda que não sejam direitos relacionados diretamente com a democracia, merecem um escrutínio mais 
rigoroso do Poder Judiciário, tendo a sua presunção de constitucionalidade relativizada. Os direitos aqui tratados são 
as liberdades públicas e existenciais, e os direitos sociais ligados ao atendimento das necessidades básicas. Por outro 
lado, não valem para as vantagens corporativas, ainda que constitucionalizadas. (5) “Comparação de capacidades 
institucionais”: Diante da falta de expertise do Poder Judiciário para tomar decisões em áreas que exijam profundo 
conhecimento técnico fora do Direito, é recomendável uma postura de autocontenção. Um desses exemplos é na 
área da regulação das atividades econômicas.  (6) “Época de edição do ato normativo”: Normas editadas antes da 
Constituição não têm presunção de constitucionalidade equiparada àquelas feitas posteriormente. Antes da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil viveu décadas de ditadura militar. Além disso, o legislador 
do passado não estava atento aos princípios de Constituição Federal de 1988, além de tais normas espelharem 
valores de outras épocas, não necessariamente condizentes com os valores atuais da sociedade. 
81 ACKERMAN, Bruce. Nós o povo soberano: fundamentos do direito constitucional. Tradução de Mauro Raposo 
de Mello. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 
82 CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno. Governo democrático e jurisdição constitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 81-82. Os autores propõem um escrutínio mais estrito: (a) na defesa das condições para o 
exercício da democracia em matérias que envolvam liberdade de expressão (direito ao protesto e censura ao discurso 
silenciador), proteção do processo democrático (regularidade do processo legislativos e controle do poder político ou 
econômico no processo eleitoral), proteção de minorias (legislação suspeita ou com presunção de 
inconstitucionalidade), outros direitos básicos naquilo que é condição necessária para a proteção da dignidade 
humana, direitos sociais, em particular os de eficácia originária ou diante da defesa do mínimo existencial, 
verdadeiras condições materiais para a democracia; (b) contra leis perfeccionistas, de esquerda (todos devem ser 
solidários, generosos, bons e virtuosos) ou de direita (criminalização indevida de condutas – v.g., relações 
homoafetivas). 
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situações exigem presunção forte ou fraca de constitucionalidade, os autores afirmam que se 

determinado direito for suficientemente relevante, uma eventual lei restritiva deve presumir-se 

constitucional em menor grau, sendo necessária uma vigilância mais estreita a fim de analisar-se 

sua compatibilidade com a Constituição Federal83. Ainda sobre a teoria, ela nos obriga a repensar, 

portanto, a real utilidade de um teste universal para toda e qualquer questão de controle de 

constitucionalidade, como, por exemplo, o da proporcionalidade84. A presunção em graus acaba 

por questionar se não seria mais proveitoso criar testes com maior rigorosidade para determinadas 

questões constitucionais a fim de proteger-se de maneira especializada determinados direitos que 

se colocam numa posição diferenciada perante a democracia. 

Há, ainda, a defesa da presunção graduada de constitucionalidade em tese de doutorado 

acerca do controle de constitucionalidade das leis penais pelo Supremo Tribunal Federal. 

Tratando especificamente do controle de constitucionalidade dessas leis, Ademar Borges de 

Sousa Filho argumenta que o afastamento de uma visão da presunção de constitucionalidade 

uniforme e invariável de constitucionalidades de todas as leis impede ou minimiza a utilização 

retórica da máxima deferência ao legislador para o fim de não enfrentar substancialmente 

questões ligadas à constitucionalidade de leis penais, além de alterar o ônus argumentativo em 

desfavor de leis com presunção fraca de constitucionalidade. Além disso, a tese permite 

racionalizar a atividade da jurisdição constitucional ao admitir maior controle sobre os elementos 

por ela considerados para elevar ou reduzir a presunção de constitucionalidade das leis e atos 

normativos85. 

Por fim, Virgílio Afonso da Silva entende que há uma exagerada simplificação em torno 

dos conceitos de presunção de constitucionalidade das leis e interpretação conforme a 

Constituição. Segundo ele, na interpretação da norma jurídica incidem outras presunções (v.g., 

presunção in dubio pro libertate) e variáveis, todas inspiradas no texto constitucional, que, 

                                                             
83 TAVARES, André Ramos; TOMMASINI, Nicola. Graduando a presunção de constitucionalidade. Revista 
Fórum Jurídico, v. 7, p. 68, 2015. 
84 Segundo a concepção defendida na presente dissertação, embora a proporcionalidade seja formalmente um único 
teste, substancialmente ela pode configurar vários testes, na medida em que a intensidade do controle de cada 
dimensão da proporcionalidade pode variar. 
85 SOUSA FILHO, Ademar Borges de. O controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil: graus de 
deferência ao legislador, parâmetros materiais e técnicas de decisão. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 254-255. 
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concorrendo com a presunção de constitucionalidade, podem fazer surgir uma eventual presunção 

de inconstitucionalidade das leis86. 

Embora a tese da presunção de constitucionalidade graduada ainda não tenha despertado o 

interesse da doutrina majoritária de direito constitucional, é possível notar que há cada vez mais 

manifestações doutrinárias e jurisprudenciais analisando a constitucionalidade de leis a partir 

desta premissa teórica. Como se percebe, os autores trataram do tema de forma mais genérica 

com o intuito de justificar e de defender a possibilidade da presunção graduada de 

constitucionalidade, ou de forma mais específica, para demonstrar que determinadas leis – 

principalmente que atingem grupos minoritários ou que restringem direitos fundamentais – 

devem ter uma presunção fraca de constitucionalidade. Ao focar tais assuntos, os trabalhos 

acadêmicos trazem relevante aporte doutrinário para a ampliação da discussão e possível difusão 

da tese. Porém, ainda há bastante espaço para discutir quais leis e os motivos de uma presunção 

forte de constitucionalidade para leis regulatórias e econômicas. 

Conhecidos os entendimentos a favor de uma presunção graduada de constitucionalidade 

segundo a matéria objeto de questionamento, algumas objeções à tese merecem ser enfrentadas. 

Uma primeira poderia contestar este entendimento sob o argumento de que a proporcionalidade 

já seria um teste suficiente para verificar se uma lei ou ato normativo deve ou não ser declarado 

inconstitucional. Não obstante, a corrente que entende que a presunção deve ser graduada sugere 

que a limitação a um só teste acaba por confinar a produção acadêmica mais rica sobre o tema, 

além de ser teoricamente mal fundamentada, em especial por não compreender a existência de 

diferentes direitos constitucionais e papéis exercidos pelo Supremo Tribunal Federal87, 

acarretando conflito relativo à legitimidade da jurisdição constitucional. Ademais, a própria 

proporcionalidade pode configurar substancialmente mais de um teste, de acordo com os níveis 

de intensidade do controle aplicados. Uma segunda oposição que poderia vir a ser levantada toca 

o princípio da unidade da Constituição, que determina a interpretação do texto constitucional 

como um conjunto sistemático de normas, sem hierarquia formal entre elas. Porém, a necessidade 

de unidade constitucional não impede o reconhecimento de hierarquia material entre as normas 

                                                             
86 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a constituição: entre a trivialidade e a centralização judicial. 
Revista Direito GV 3, v. 2, n. 1, p. 191-210, 2006. p. 197. 
87 TAVARES, André Ramos; TOMMASINI, Nicola. Graduando a presunção de constitucionalidade. Revista 
Fórum Jurídico, v. 7, p. 69, 2015. 
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constitucionais, tendo como uma das suas consequências graus de presunção de 

constitucionalidade das leis segundo a matéria veiculada 

 

2.2 As mudanças da presunção de constitucionalidade e a jurisprudência da Suprema Corte 
dos Estados Unidos 

 

Neste tópico, o objetivo é demonstrar a elasticidade que o conceito de presunção de 

constitucionalidade admite nos ordenamentos jurídicos, desmistificando a ideia de que a 

presunção de constitucionalidade poderia ser única e imutável. Esta narrativa apresenta os 

principais casos, procurando demonstrar que a presunção de constitucionalidade das leis e dos 

atos normativos pode sofrer mutações constitucionais no tempo, sendo mais forte em alguns 

momentos e mais fraca em outros88, ainda que o conteúdo das leis questionadas seja similar e que 

o texto constitucional seja exatamente o mesmo ou não tenha sofrido qualquer alteração relevante 

de sentido, desde que ocorram mudanças no seio da sociedade que exerçam pressão suficiente 

para culminar em mudança do entendimento jurisprudencial. Consequentemente, há mutação 

constitucional dos próprios direitos constitucionais89. 

O histórico jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos exposto no presente 

tópico visa a demonstrar a mudança do modo com que o Tribunal entendia e realizava o controle 

de constitucionalidade de leis econômicas e regulatórias, notadamente nos anos de 1800 e 1900. 

Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a superioridade do texto constitucional em 

relação à legislação ordinária e a possibilidade de exercer controle de tais leis tendo como 

parâmetro as normas constitucionais. Com mais de dois séculos, a jurisprudência da Suprema 

Corte atingiu maturidade e a doutrina analisa os julgados sob distintos enfoques. O grande 

distanciamento de boa parte dos julgados permite analisar o histórico jurisprudencial em 

perspectiva. Não há pretensão de expor de forma pormenorizada todas as decisões da Suprema 

Corte, mas apenas as mais relevantes ao objeto do estudo e, em específico, deste tópico: a 

presunção de constitucionalidade das normas, os seus eventuais graus de constitucionalidade e as 

possíveis alterações destes graus de acordo com as matérias julgadas, a influência das questões 

político-sociais subjacentes e a sua aplicação no controle de leis regulatórias e econômicas. 

                                                             
88 DAWSON, Edward C. Adjusting the presumption of constitutionality based on margin of statutory passage. 
University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, v. 16, n. 1, p. 97-152, 2013. p. 108. 
89 FALLON JR., Richard H. The nature of constitutional rights: the invention and logic of strict judicial scrutiny. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 4. 
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2.2.1 A presunção de constitucionalidade e o devido processo legal substantivo econômico: a 

sacralização dos contratos e o livre mercado (laissez-faire) 

 

A proteção constitucional às liberdades econômicas pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos variou enormemente durante o tempo. Nos anos de 1800, a Corte chegou a invocar 

princípios de common law para a proteção de direitos de propriedade. Durante este período, a 

Suprema Corte americana firmou e aplicou o entendimento de que a liberdade contratual – 

compreendida de forma ampla, desde a liberdade de contratar, passando pela liberdade de 

previsão das cláusulas até o momento pós-contratual – se tratava de um direito fundamental 

garantido pelos direitos de liberdade, de propriedade e do devido processo legal substantivo90. 

Ainda durante os anos de 1800, a Corte usou da proteção às relações contratuais para limitar a 

competência legislativa dos estados-membros de interferir nas obrigações contratuais firmadas 

pelas partes91. 

A partir dos anos de 1870, a regulação governamental aumentou de forma significativa 

conforme a Segunda Revolução Industrial mudava a economia dos Estados Unidos. 

Simultaneamente, particulares ingressaram no Poder Judiciário para verem declaradas 

inconstitucionais as normas que regulavam os seus negócios em nome da propriedade privada. 

Neste período, acadêmicos e magistrados esboçavam concordância com a crença na ideia de 

laissez-faire, ou seja, de uma economia sem regulação estatal. Durante as duas décadas seguintes, 

a Suprema Corte não declarou a inconstitucionalidade de tais leis com base no devido processo 

legal substantivo econômico. Entretanto, em obter dicta, invocou pela primeira vez a presunção 

de constitucionalidade92 e afirmou que invalidaria leis que violassem a referida cláusula 

constitucional93. Estes julgamentos foram importantes para articular os argumentos e 

prenunciaram a jurisprudência que viria a se formar e a se consolidar. 

                                                             
90 VIEIRA, Norman. Constitutional civil rights in a nutshell. 3. ed. St. Paul, Minnesota: West Academic 
Publishing, 2006. p. 7-8. 
91 RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 
1958. p. 55: “A Corte Suprema de 1835 até 1895. Formação das teorias constitucionais do “laissez-faire”. 
92 HESSICK, F. Andrew. Rethinking the presumption of constitutionality. Notre Dame Law Review, v. 85, 2010. p. 
9. 
93 Munn v. Illinois, 93 U.S. 113 (1877) (“Undoubtedly, in mere private contracts, relating to matters in which the 
public has no interest, what is reasonable must be ascertained judicially.”). Em tradução livre: “Indubitavelmente, em 
meros contratos privados, relativos a assuntos em que o público não tem interesse, o que é razoável deve ser apurado 
judicialmente.” Railroad Commission Cases, 116 U.S. 307 (1886); Mugler v. Kansas, 123 U.S. 623 (1887). 
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Assim, no julgamento Allgeyer94, a Suprema Corte invalidou lei que conflitava com o 

devido processo legal substantivo e com a ideia de laissez-faire. O Tribunal entendeu que a lei 

interferia indevidamente na liberdade contratual e, portanto, violava a Constituição. À luz deste 

novo entendimento, a Corte voltou a enfrentar o tema no emblemático julgamento Lochner v. 

New York95, de 1905, que deu nome à chamada Era Lochner (embora não tenha sido o leading 

case deste período)96-97. Neste julgamento, a Suprema Corte avaliou a constitucionalidade de uma 

lei do Estado de Nova York que limitada a jornada de trabalho de padeiros a dez horas diárias e 

sessenta horas semanais. Seguindo o entendimento firmado em Allgeyer, a Corte julgou inválida 

lei sob o argumento que ela interferia indevidamente na relação contratual estabelecida e, com 

isso, violava o devido processo legal substantivo.  

Durante esta fase, a Suprema Corte dos Estados Unidos sistematicamente considerou 

inconstitucionais leis de intervenção estatal no domínio econômico98. Dentre as decisões 

proferidas neste momento, estavam, por exemplo, leis de proibição do trabalho infantil no 

comércio interestadual99 e de proteção de trabalhadores contra abusos de seus empregadores. 

Ainda que as leis regulassem de forma ampla, como era a lei do Estado de Nova York objeto do 

caso narrado, que previa um máximo de 60 horas semanais de trabalho para padeiros, a Corte 

entendeu pela sua inconstitucionalidade. Igualmente, também limitou a competência legislativa 

do Congresso para regular a economia em geral. A decisão em Lochner v. New York teve alguns 

dos votos dissidentes vigorosos pela necessidade de uma deferência judicial em tal hipótese que, 

décadas mais tardes, serviram para a reversão desta jurisprudência. O Justice Oliver Holmes 

asseverou: “Uma Constituição não pretende incorporar uma teoria econômica particular, seja do 

paternalismo e da relação orgânica do cidadão com o Estado ou do laissez-faire”100. 

                                                             
94 Allgeyer v. Louisiana, 165 U.S. 578 (1897). 
95 Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). 
96 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. 
p. 641-642. O julgamento Allgeyer v. Louisiana, 165 U.S. 578 (1897) iniciou a Era Lochner ao decidir os temas 
centrais relativo ao devido processo legal substantivo econômico que foram seguidos por 40 anos. 
97 Diversamente, entendendo que a Era Lochner teve início somente em 1905, v. SUNSTEIN, Cass R. The partial 
Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1993. p. 45. 
98 WOLFE, Christopher. The rise of modern judicial review: from constitutional interpretation to judge-made law. 
Revised edition. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 1994.  p. 150. 
99 Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918). 
100 Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) at 75 (Holmes, J., dissenting). No original: “[A] Constitution is not 
intended to embody a particular economic theory, whether of paternalism and the organic relation of citizen to the 
State or of laissez-faire.” 
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A atuação do Tribunal foi caracterizada por um ativismo judicial de perfil conservador101. 

Prevaleceu a concepção que admitia o controle de constitucionalidade das leis econômicas de 

forma rigorosa102 tanto para o fim objetivado como para os meios empregados por ela, exigindo-

se uma real e substancial relação entre a lei e seus objetivos (objetivo válido), sendo permitidas 

apenas leis interventivas com objetivos de proteção da saúde pública, segurança pública e moral 

pública103. Neste período, a Suprema Corte empregava uma versão não deferente do teste da 

racionalidade. Durante quatro décadas, a Corte acolheu uma forte concepção de liberalismo 

econômico que vicejou no século XIX nos seus acórdãos. Havia, como se percebe, uma adoção 

quase irrestrita da ideia do laissez-faire na economia em geral e na regulação das atividades 

econômicas em específico. A presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 

regulatórios e econômicos era vista com muitas ressalvas pela Suprema Corte.  

A partir dos anos de 1930, em razão da grande depressão econômica nos Estados Unidos, 

da tentativa de soerguimento da economia americana pelo New Deal104 e da forte pressão política 

exercida pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt105, houve uma guinada jurisprudencial. A 

jurisprudência da Era Lochner do devido processo legal substantivo econômico e de sacralização 

dos contratos perdurou de 1897 a 1937. Este foi o marco temporal para o abandono da Suprema 

Corte da sua antiga jurisprudência de proteção quase irrestrita aos contratos fundada no 

entendimento acerca do devido processo legal substantivo. A partir de então, a Corte passou a 

adotar uma postura diametralmente oposta106, de grande deferência às leis econômicas e 

regulatórias107. No julgamento West Coast Hotel v. Parrish108, a Suprema Corte declarou 

                                                             
101 LINDQUIST, Stefanie A.; CROSS, Frank B. Measuring judicial activism. Oxford University Press. Kindle 
Edition. p. 2. 
102 RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 
1958. p. 15-16: “A presunção de constitucionalidade cedeu, durante a fase do ‘governo dos juízes’ à doutrina da 
judicial notice, ou seja à presunção de inconstitucionalidade de toda a legislação social, [...]” 
103 GALLOWAY, Russell W. Basic substantive due process analysis. University of San Francisco Law Review, v. 
26, p. 625-656, 1992. p. 644. 
104 Entre 1934 e 1936, a Suprema Corte anulou 16 leis incluídas no New Deal com fundamento no devido processo 
legal substantivo e em Lochner.  
105 Narrando todo o contexto com detalhes, v. RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o direito 
constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 110-122. 
106 KAGAN, Robert A. A consequential court: the U.S. Supreme Court in the twentieth century. In: KAPISZEWSKI, 
Diana (et al.). Consequential courts: judicial roles in global perspective. Nova York: Cambridge University Press, 
2013. p. 205: “Between 1937 and 1942, the [Supreme] Court essentially rewrote the Constitution.” Em tradução 
livre: “Entre 1937 e 1942, a [Suprema] Corte essencialmente reescreveu a Constituição.” 
107 SUNSTEIN, Cass R. The partial Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1993. p. 66-67: “Rejecting 
that view, the New Deal period deepened the original constitutional commitment to deliberative democracy, seeing 
the status quo, like everything else, as subject both to deliberation and to democracy." Em tradução livre: 
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constitucional determinada lei interventiva e afirmou que não iria mais proteger a liberdade 

contratual como um direito fundamental de forma absoluta, que era permitida a regulação estatal 

com base em qualquer propósito legítimo e que o Poder Judiciário seria deferente às leis desde 

que elas fossem razoáveis109. 

Em período anterior à década de 1930, a presunção de constitucionalidade raramente era 

invocada pela Suprema Corte americana. Nas escassas ocasiões em que isto ocorria, era mais 

como uma formalidade retórica do que como um verdadeiro princípio constitucional a ser 

considerado. Depois do embate que aconteceu em decorrência do New Deal, contudo, a 

presunção de constitucionalidade passou a ser invocada de forma frequente pelo Tribunal. Assim, 

este é o momento em que a presunção de constitucionalidade começa a ser trabalhada de forma 

mais específica110. 

 

2.2.2 A presunção de constitucionalidade e o padrão duplo 

 

A partir de 1937, a Suprema Corte reconheceu que as leis regulatórias e econômicas 

devem ter forte presunção de constitucionalidade com a consequente necessidade de deferência 

pelo Poder Judiciário, em respeito à democracia deliberativa. A Corte atenuou de maneira nítida e 

intencional a aplicação da tese do devido processo legal substantivo econômico, passando a 

conferir uma presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos de forma mais forte do 

que na fase anterior.  

Ao longo do tempo, o Tribunal moldou um padrão diferenciado no exame da 

constitucionalidade da lei ou ato normativo, com maior ou menor nível de escrutínio judicial 

vinculado ao conteúdo da norma. Inicialmente, passou a atribuir duas formas de examinar a 

presunção de constitucionalidade da norma questionada. Em relação às leis regulatórias e 

econômicas, o critério adotado foi o teste da racionalidade. Em tais hipóteses, a regra geral é de 

                                                                                                                                                                                                     
“Rejeitando essa visão, o período do New Deal aprofundou o compromisso constitucional original com a democracia 
deliberativa, vendo o status quo, como tudo mais, como assunto tanto para a deliberação quanto para a democracia.” 
108 West Coast Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937). 
109 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. 
p. 653: “The reality is that virtually any law can meet this very deferential requirement. Several cases reveal how 
unlikely is that any economic regulation will be found to violate due process.” Em tradução livre: “A realidade é que 
praticamente qualquer lei pode atender a essa exigência muito deferente. Vários casos revelam como é improvável 
que qualquer regulamentação econômica viole o devido processo legal.” 
110 SHAMAN, Jeffrey M. Cracks in the structure: the coming breakdown of the levels of scrutiny. Ohio State Law 
Journal, v. 45, n. 1, 1984. p. 162. 
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presunção de constitucionalidade de tais normas, a menos que haja comprovação de 

arbitrariedade. O Estado não precisa mais provar um dos interesses de proteção da (i) saúde 

pública; (ii) segurança pública; e (iii) moral pública para que a lei seja considerada constitucional. 

Os fins podem corresponder à concretização de direito fundamental, ao exercício do poder de 

polícia ou a outro princípio constitucional. O interesse estatal passou a ser presumido. Esse novo 

padrão foi adotado nas Cortes Hughes, Stone, Vinson, Warren e Burger111. 

Além de ter assentado o entendimento de presunção forte de constitucionalidade das leis 

regulatórias e econômicas, a Suprema Corte indicou que sua atuação no tema dos direitos 

fundamentais seria mais ativa e vigilante. A ideia era de um controle de constitucionalidade da lei 

ou do ato normativo variando conforme o conteúdo impugnado perante o Poder Judiciário. Nesse 

sentido, leis que atingiam direitos fundamentais passaram a ser analisadas sob as lentes do 

escrutínio estrito (strict scrutiny), que praticamente invertia a presunção de constitucionalidade 

da norma. Segundo esta concepção, estas leis são tratadas como suspeitas. Esta nova postura da 

Suprema Corte ensejou um modo distinto de interpretar a Constituição, exigindo-se um exame 

atento no trato dos direitos fundamentais. Esse entendimento teve origem na famosa112 nota de 

rodapé nº 4 constante do voto do Justice Harlan Fiske Stone em United States v. Carolene 

Products Co., em 1938: 

 
Pode haver um escopo mais restrito para a operação da presunção de 
constitucionalidade quando a legislação parece, em seu rosto, estar dentro de 
uma proibição específica da Constituição, como aquelas das dez primeiras 
emendas, que são consideradas igualmente específicas quando consideradas 
adotadas dentro da Convenção. Décimo quarto [...] É desnecessário considerar 
agora se a legislação que restringe aqueles processos políticos que podem 
normalmente levar à revogação de legislação indesejável, deve ser sujeita a 
escrutínio judicial mais rigoroso sob a proibição geral da Décima Quarta 
Emenda do que a maioria de outros tipos de legislação. Sobre restrições ao 
direito de voto [...]; disseminação de informação [...]; na interferência com 
organizações políticas [...]; quanto à proibição da assembléia pacífica [...] Nem 
precisamos indagar […] se o preconceito contra as minorias discretas e insulares 

                                                             
111 O teste da razoabilidade admite a seguinte esquematização: a) Há privação de um direito fundamental? a.1) O 
direito fundamental é tutelado pelo princípio do devido processo legal? a.2) Existe efetivamente uma privação do 
direito fundamental provinda de um agente/órgão dotado de poder estatal? a.3) Qual o grau desta privação? b)  O fim 
almejado pelo Estado é legítimo, real e apto a justificar o meio? b.1) Existe nexo de causalidade entre o meio 
escolhido e o fim pretendido? b.2) Não existe meio alternativo menos intrusivo no direito fundamental hábil a 
conduzir ao fim pretendido? b.3) O fim pretendido possui peso suficiente para justificar a constrição do direito 
fundamental? 
112 POWELL JR., Lewis F. Carolene products revisited. Columbia Law Review, v. 82, n. 6, p. 1.087-1.092, 1982. O 
autor afirma que é a nota de rodapé mais celebrada no direito constitucional americano. 
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pode ser uma condição especial, que tende seriamente a restringir o 
funcionamento dos processos políticos aos quais se costuma recorrer para 
proteger as minorias, e que pode exigir uma investigação judicial 
correspondentemente mais profunda113-114. 

 

 

Este raciocínio foi o embrião para o nascimento da doutrina de padrão duplo (double 

standard), que posteriormente se transformou na doutrina da presunção graduada de 

constitucionalidade conforme a matéria impugnada. A tese, inicialmente apenas expressada pelo 

Justice Harlan Fiske Stone, passou a ser largamente aquiescida e aplicada pela Suprema Corte em 

casos futuros115, sendo elemento determinante para a revolução constitucional promovida pelas 

Cortes Warren (1953 a 1969) e Burger (1969 a 1986)116-117, precipuamente na defesa dos direitos 

                                                             
113 No original: “There may be a narrower scope for operation of the presumption of constitutionality when 
legislation appears on its face to be within a specific prohibition of the Constitution, such as those of the first ten 
amendments, which are deemed equally specific when held to be embraced within the Fourteenth […] It is 
unnecessary to consider now whether legislation which restricts those political processes which can ordinarily be 
expected to bring about repeal of undesirable legislation, is to be subjected to more exacting judicial scrutiny under 
the general prohibition of the Fourteenth Amendment than are most other types of legislation. On restrictions upon 
the right to vote [...]; dissemination of information [...]; on interference with political organizations [...]; as to 
prohibition of peaceable assembly […] Nor need we enquire […] whether prejudice against discrete and insular 
minorities may be a special condition, which tends seriously to curtail the operation of those political processes 
ordinarily to be relied upon to protect minorities, and which may call for a correspondingly more searching judicial 
inquiry.” 
114 ACKERMAN, Bruce. Beyond Carolene Products. Harvard Law Review, v. 98, n. 4, p. 713-746, 1985. O autor 
propõe uma atualização do entendimento de forma a compatibilizá-lo com os tempos atuais, abrangendo outras 
minorias não especificadas na nota de rodapé. De igual forma, sugerindo um reexame do termo minorias insulares, 
v. ELY, John Hart. Democracia e desconfiança: uma teoria do controle de constitucionalidade. Tradução Juliana 
Lemos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. A nota de rodapé inspirou a tese do autor que, em brevíssima 
síntese, sustenta que a Suprema Corte não deve atuar para ditar resultados substantivos, salvo quando o mercado 
político estiver funcionando mal. 
115 Relacionando diretamente a alteração de jurisprudência referente às questões regulatórias e econômicas com a 
mudança de entendimento jurisprudencial sobre direitos civis, v. SUNSTEIN, Cass R. The partial Constitution. 
Cambridge: Harvard University Press, 1993. p. 56-57: “Shelley is the bridge between West Coast Hotel and Brown 
because Shelley was made possible only by the New Deal’s denaturalization of the common law, and because Shelley 
in turn made possible the Brown Court’s denaturalization of the world of segregation. In this way there is a direct 
link between the New Deal reformation and the civil rights movement. In fact, it may not be an overstatement to 
think that after the New Deal, the civil rights movement was inevitable.” Em tradução livre: “O caso Shelley é a 
ponte entre os casos West Coast Hotel e Brown, porque Shelley só foi possível graças à desnaturalização do common 
law a partir do New Deal, e porque Shelley, por sua vez, tornou possível a desnaturalização do mundo da segregação 
pela Corte Brown. Desta forma, existe uma ligação direta entre a reforma do New Deal e o movimento pelos direitos 
civis. De fato, pode não ser exagero pensar que, após o New Deal, o movimento pelos direitos civis foi inevitável.” 
116 SUNSTEIN, Cass R. After the rights revolution: reconceiving the regulatory state. Cambridge: Harvard 
University Press, 1993. p. 12-13: “Between the New Deal and the 1980s the United States witnessed a rights 
revolution […] Indeed, it has renovated the original constitutional framework and the system of government under 
which the nation operated for most of its history.” Em tradução livre: “Entre o New Deal e os anos 1980, os Estados 
Unidos testemunharam uma revolução dos direitos […]. De fato, o país renovou a estrutura constitucional original e 
o sistema de governo sob o qual a nação operou durante a maior parte de sua história.” 
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fundamentais118. Em suma, a Suprema Corte passou a exigir, nos casos para os quais não valia a 

presunção de constitucionalidade, a demonstração por parte do Estado ou do interessado na 

aplicação da lei de que havia interesse público de elevada dimensão. Em específico, a Suprema 

Corte abraçou esta postura contra restrições aos direitos fundamentais elencados nas dez 

primeiras emendas e também na décima-quarta da Constituição, principalmente, a fim de 

combater restrições à liberdade de expressão e aos direitos de participação, levando à formulação 

da teoria das liberdades preferenciais119-120. Esta compreensão também era aplicável em face de 

medidas discriminatórias desfavoráveis a minorias, dentre as quais a mais significativa à época 

era a minoria negra. Neste momento, o teste da racionalidade assume duas feições, uma forte e 

outra fraca: quando estão em jogo direitos fundamentais preferenciais, o escrutínio judicial da 

constitucionalidade da norma que os cerceia será mais rigoroso; se não forem preferenciais, o 

controle da constitucionalidade será mais suave121. 

Em síntese, em decorrência da preponderância dos direitos individuais sobre os direitos de 

propriedade, firmada no entendimento de que a Constituição confere um status preferencial aos 

direitos pessoais em detrimento dos direitos reais122, a jurisprudência da Suprema Corte 

consolidou a tese de que certos temas merecem deferência judicial, como são os temas 

regulatórios e econômicos, cabendo a sua invalidação somente em casos restritos e excepcionais; 

já as leis que restringem direitos fundamentais são consideradas suspeitas, não merecendo 

deferência judicial. Pelo contrário, em relação a estas aplica-se um rigoroso teste para verificar a 

sua compatibilidade com a Constituição: o teste do escrutínio estrito123. 

                                                                                                                                                                                                     
117 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Rio 
de Janeiro: Forense, 2014. p. 66-78. 
118 ZIETLOW, Rebecca E. The judicial restraint of the Warren Court (and why it matters). Ohio State Law Review, 
v. 69, n. 2, 2008. p. 257.  
119 RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 
1958. p. 270-285. 
120 A primeira vez que a expressão constou de acórdão da Suprema Corte foi em: Jones v. City of Opelika, 316 U.S. 
584 (1942). A expressão tornou a aparecer em: Prince v. Com. of Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944). 
121 MARTEL, Letícia de Campos Velho. Hierarquização de direitos fundamentais: a doutrina da posição preferencial 
na jurisprudência da suprema corte americana. Revista Sequência:  n. 48, 2004. p. 114. 
122 SCHWARTZ, Bernard. A history of the Supreme Court. Oxford University Press, 1993. p. 282: “The 
presumption of validity for laws gives way for more readily in cases where life and liberty are restrained. In those 
cases, the legislative judgment must be scrutinized with much greater care.” Em tradução livre: “A presunção de 
validade das leis abre caminho mais rapidamente nos casos em que a vida e a liberdade são restringidas. Nesses 
casos, o julgamento legislativo deve ser examinado com muito mais cuidado.” ABRAHAM, Henry; PERRY, 
Barbara. Freedom and the courts. 6. ed. Oxford University Press, 1994. p. 9. 
123 Thomas v. Collins, 323 U.S. 516 (1945) (“The case confronts us again with the duty our system places on this 
Court to say where the individual’s freedom ends and the State’s power begins. Choice on that border, now as always 
delicate, is perhaps more so where the usual presumption supporting legislation is balanced by the preferred place 
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2.2.3 Os três testes de presunção de constitucionalidade 

 

Posteriormente, no decorrer da sua prática jurisprudencial de décadas, a Suprema Corte 

especificou os testes para aferição da constitucionalidade da lei ou ato normativo. Entre os dois 

testes já existentes, um deles extremamente deferente e outro extremamente rigoroso, a 

jurisprudência desenvolveu um terceiro teste, situado muito mais próximo ao teste do escrutínio 

estrito do que ao teste da racionalidade124. Assim, a doutrina majoritária destaca três testes (three 

tier test), em escala decrescente de força da presunção de constitucionalidade da lei ou ato 

normativo: (i) teste da racionalidade (rationality test); (ii) teste intermediário (intermediate test); 

e (iii) teste do escrutínio estrito (strict scrutiny). Estes testes são empregados pela Suprema Corte 

para exercer o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, determinando quão 

deferente ou quão rigorosa a Corte deve ser no exame da questão. 

O teste da racionalidade é o teste menos rigoroso. Neste, a Suprema Corte exige apenas 

uma correlação entre o fim perseguido e o meio estabelecido, reservando especial respeito pela 

escolha feita no órgão que editou a norma. Assim, a norma será considerada constitucional se ela 

satisfizer apenas dois requisitos, sendo (i) racionalmente relacionada (rationally related) a um (ii) 

objetivo legítimo (legitimate purpose) do Estado. O objetivo não precisa ser o objeto 

questionado, mas tão-somente algum objetivo legitimamente concebível125. Isto já é suficiente 

para a manutenção da presunção de constitucionalidade da norma. Se a norma impugnada for 

                                                                                                                                                                                                     
given in our scheme to the great, the indispensable democratic freedoms secured by the First Amendment. That 
priority gives these liberties a sanctity and a sanction not permitting dubious intrusions. And it is the character of the 
right, not of the limitation, which determines what standard governs the choice. For these reasons any attempt to 
restrict those liberties must be justified by clear public interest, threatened not doubtfully or remotely [...]. The 
rational connection between the remedy provided and the evil to be curbed, which in other contexts might support 
legislation against attack on due process grounds, will not suffice. These rights rest on firmer foundation.”). Em 
tradução livre: “O caso nos confronta novamente com o dever que nosso sistema coloca nesta Corte para dizer onde a 
liberdade do indivíduo termina e o poder do Estado começa. A escolha nessa fronteira, agora como sempre delicada, 
talvez seja maior quando a presunção usual de apoio à legislação é equilibrada pelo lugar preferido dado em nosso 
esquema às grandes e indispensáveis liberdades democráticas garantidas pela Primeira Emenda. Essa prioridade 
confere a essas liberdades uma santidade e uma sanção que não permitem intrusões duvidosas. E é o caráter do 
direito, não da limitação, que determina qual padrão governa a escolha. Por estas razões, qualquer tentativa de 
restringir essas liberdades deve ser justificada por um claro interesse público, ameaçado não duvidosa ou 
remotamente [...]. A conexão racional entre o remédio fornecido e o mal a ser reprimido, que em outros contextos 
pode apoiar a legislação contra o ataque em bases do processo devido, não será suficiente. Esses direitos dependem 
de uma base mais firme.” 
124 EPSTEIN, Richard A. Rational basis review and FDA regulation: why the two do not mix. Georgetown Journal 
of Law and Public Policy, v. 14, n. 2, p. 417, 2016. 
125 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. 
p. 566; BERLINER, Dana. The federal rational basis test – fact and fiction. Georgetown Journal of Law and 
Public Policy, v. 14, n. 2, 2016. 
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uma maneira razoável de alcançar o objetivo, a lei será considerada válida. No teste da 

racionalidade, a parte que buscar a invalidação da norma tem o ônus da prova, devendo 

demonstrar que a norma não serve a nenhum objetivo legítimo do Estado. Com efeito, é nítido 

que este teste é muito deferencial ao Estado e só raramente a Suprema Corte invalidou alguma 

norma com base nesse modelo126. Este teste é tradicionalmente utilizado em casos que envolvem 

regulação econômica e da propriedade. 

Conforme o teste intermediário, a norma será considerada constitucional se ela for (i) 

substancialmente relacionada (substantially related) a um (ii) importante objetivo (important 

purpose) do Estado. Em outras palavras, não basta que o objetivo seja legítimo, devendo a 

Suprema Corte verificar se o objetivo é importante. A escolha normativa deve ser mais do que 

apenas razoável. A Corte precisa se convencer de que o objetivo é substancialmente ligado ao 

objetivo que busca ser atingido. Este teste costuma ser utilizado no controle de 

constitucionalidade de leis que envolvem a discriminação de gênero127, a discriminação de filhos 

havidos fora do casamento128, discriminação contra crianças estrangeiras em situação irregular 

com relação à educação129, regulação do discurso na propaganda comercial130, regulação do 

discurso em fóruns públicos131. Neste teste, as classificações são tidas como quase-suspeitas. 

Distintamente do teste da racionalidade, o ônus da prova da constitucionalidade da norma cabe ao 

Estado. Em tese, o escrutínio intermediário permite que o Tribunal tome uma posição neutra que 

não favorece nem o governo nem o autor da demanda132. 

Já sob o escrutínio estrito, a Suprema Corte realiza um exame minucioso e delicado da 

medida constritora de direitos fundamentais e exige a presença de uma relação clara e direta entre 

o fim perseguido e o meio selecionado. Todos os passos do teste da racionalidade serão mais 

                                                             
126 HESSICK, F. Andrew. Rethinking the presumption of constitutionality. Notre Dame Law Review, v. 85, 2010. 
O autor entende que o nível de deferência da Suprema Corte é muito alto e sugere que um padrão menos deferencial 
seja utilizado. 
127 United States v. Virginia, 518 U.S. 515 (1996) (“Parties who seek to defend gender-based government action 
must demonstrate an ‘exceedingly persuasive justification’ for that action.”). Em tradução livre: “As partes que 
buscam defender a ação do governo baseada em gênero devem demonstrar uma ‘justificação extremamente 
persuasiva’ para essa ação.” Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976). 
128 Lehr v. Robertson, 463 U.S. 248 (1983). 
129 Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 
130 Central Hudson Gas & Electric Group Corp. v. Public Serv. Commn., 447 U.S. 557 (1980); Rubin v. Coors 
Brewing Co., 514 U.S. 476 (1995); Lorillard Tobacco Co. v. Reilly, 533 U.S. 525 (2001); Edenfield v. Fane, 507 
U.S. 761, 770 (1993). 
131 Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781 (1989). 
132 SHAMAN, Jeffrey M. Cracks in the structure: the coming breakdown of the levels of scrutiny. Ohio State Law 
Journal, v. 45, n. 1, p. 161-183, 1984. 
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detalhados e exigentes em comparação aos testes anteriores. Neste caso, o Tribunal deve entender 

que o objetivo deve ser: (i) convincente (compelling)133; (ii) feito sob medida (narrowly 

tailored)134; e (ii) o menos restritivo possível de direitos fundamentais ou a alternativa menos 

discriminatória existente (least restrictive or least discriminatory alternative). Caso a norma não 

atenda a estes requisitos, ela será considerada inconstitucional135. Além disso, no presente teste 

ocorre a inversão do ônus da prova136-137: o Estado deve provar que a norma cumpre as 

exigências e, portanto, deve ser declarada constitucional. A aplicação do escrutínio estrito leva o 

julgador a checar se as circunstâncias motivadoras da exceção à regra são efetivamente dotadas 

de excepcionalidade e não corriqueiras. O escrutínio estrito é desenhado para garantir que os 

tribunais sejam mais céticos em casos em que é altamente previsível que motivos ilegítimos estão 

em jogo138, como, por exemplo, discriminação baseada em raça ou nacionalidade, discriminação 

contra estrangeiros e interferência em direitos fundamentais, como direito ao voto, direito de ir e 

vir, direito à privacidade e liberdade de expressão. É o teste mais severo e, em geral, as normas 

são declaradas inconstitucionais. Por este motivo, o falecido professor emérito da Universidade 

de Stanford Gerald Gunther afirmou: “estrito na teoria e fatal na prática”139. Todavia, este 

padrão não é reproduzido no âmbito dos Tribunais federais140. 

                                                             
133 SIEGEL, Stephen A. The origin of the compelling state interest test and strict scrutiny. American Journal of 
Legal History, v. 48, n. 4, p. 355-407, 2006. p. 364: “The notion that the government needs ‘a compelling state 
interest’ to justify an infringement of constitutionally protected values first appeared in 1957 in Justice Frankfurter’s 
concurrence to Sweezy v. New Hampshire.” Em tradução livre: “A noção de que o governo precisa de 'um interesse 
público convincente' para justificar uma violação de valores constitucionalmente protegidos apareceu pela primeira 
vez em 1957 na concordância do juiz Frankfurter com Sweezy v. New Hampshire.” 
134 Criticando o critério “feito sob medida”, v. CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and 
policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. p. 567. 
135 Wygant v. Jackson Bd. of Educ., 476 U.S. 267, 280 (1986) (“Under strict scrutiny the means chosen to 
accomplish the State’s asserted purpose must be specifically and narrowly tailored to accomplish that purpose.”). Em 
tradução livre: “Sob o escrutínio estrito, os meios escolhidos para cumprir o propósito declarado do Estado devem 
ser específica e estritamente adaptados para atingir esse objetivo.”  
136 Miller v. Johnson, 515 U.S. 900, 919-921 (1995); Burson v. Freeman, 504 U.S. 191, 198 (1992); City of 
Richmond v. J. A. Croson Co., 488 U.S. 469 (1989). 
137 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. 
p. 567. 
138 SUNSTEIN, Cass R. The Supreme Court 1995 term foreword: leaving things undecided. Harvard Law Review, 
v. 110, n. 4, 1996. 
139 GUNTHER, Gerald. Foreword: in search of evolving doctrine on a changing court: a model for a newer equal 
protection. Harvard Law Review, v. 86, n. 1, p. 1-48, 1972. 
140 FALLON JR., Richard H. The nature of constitutional rights: the invention and logic of strict judicial scrutiny. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 43: “According to a study by law professor Adam Winkler, United 
States courts of appeals uphold laws that are subjected to strict judicial scrutiny nearly one third of the time, typically 
without reversal by the Supreme Court.” Em tradução livre: “De acordo com um estudo do professor de direito [da 
Universidade da Califórnia em Los Angeles – UCLA] Adam Winkler, os tribunais de apelação dos Estados Unidos 
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2.2.4 Críticas aos testes 

 

Os três diferentes parâmetros para o exercício do controle de constitucionalidade, que 

envolvem graus variáveis de deferência em relação ao conteúdo de decisões legislativas e 

administrativas, foram formalmente consagrados na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados 

Unidos e são utilizados na prática jurisprudencial. Algumas vantagens destes testes pelo Tribunal 

são evidentes, como, por exemplo, uma maior estabilização da jurisprudência, fornecendo um 

ponto de partida para as partes envolvidas e sociedade de maneira geral de como a lei ou o ato 

normativo serão encarados pela Suprema Corte. Isto reflete numa maior previsibilidade e 

segurança jurídica, na medida em que as partes sabem de antemão qual será a postura da Corte ao 

realizar o controle de constitucionalidade. Contudo, é preciso investigar as críticas que envolvem 

esta prática jurisprudencial. 

De forma sistemática, as principais objeções contra os testes em três parâmetros distintos 

podem ser reconduzidas a dois grandes grupos: (i) descritivamente imprecisos, porque na prática 

existem mais do que apenas estes parâmetros; e (ii) normativamente indesejáveis, em razão da 

sua rigidez. 

Em relação à primeira crítica, a divisão em três testes distintos é uma exagerada 

simplificação da realidade141: não existem exclusivamente três graus de escrutínios das normas 

jurídicas, mas sim um largo espectro. Em diversos casos, ainda que a Suprema Corte afirme 

expressamente que está utilizando o teste da racionalidade, em verdade, ela está empregando um 

teste mais severo142, e não o costumeiro e muito deferencial teste de racionalidade. De igual 

forma, em relação ao teste intermediário, por vezes este é aplicado de forma bastante deferencial 

e, em outras oportunidades, de forma bem mais rígida (intermediate with bite). Também o teste 

do escrutínio estrito não é executado igualmente em todos os casos julgados, existindo casos de 

um escrutínio estrito mais flexível ou solto (loose strict scrutiny)143-144. Ademais, há situações em 

                                                                                                                                                                                                     
mantêm leis que são submetidas a escrutínio judicial estrito em aproximadamente um terço dos casos, normalmente 
sem reversão pela Suprema Corte.” 
141 Massachusetts Bd. of Retirement v. Murgia, 427 U.S. 307, 318-21 (1976) (Marshall, J., dissenting); San Antonio 
Indep. School Dist. v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 98-99 (1973) (Marshall, J., dissenting). 
142 FARRELL, Robert C. Successful rational basis claims in the Supreme Court from the 1971 term through Romer 
v. Evans. Indiana Law Review, v. 32, p. 357-419, 1999. 
143 WINKLER, Adam. Fatal in theory and strict in fact: an empirical analysis of strict scrutiny in the federal courts. 
Vanderbilt Law Review, v. 59, 2006. p. 80: “There is one area of law in which strict scrutiny has been widely 
recognized to be less than fatal in practice: free exercise [of religion] cases. After the Supreme Court first applied 
strict scrutiny in the 1960s to require the government to grant exemptions from generally applicable laws to religious 
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que a Corte formula um teste alternativo aos três típicos como, por exemplo, o teste de carga 

indevida (undue burden test), que serve para avaliar restrições governamentais relativas ao 

aborto145. Recentemente, o Tribunal invalidou leis que tratavam de limitação estatal ao porte de 

armas e de proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo sem identificar o tipo de teste 

realizado146. Em síntese, embora a Suprema Corte costume se referir apenas a três testes de 

presunção de constitucionalidade, na realidade jurisprudencial há diversos outros testes 

utilizados147-148. 

Quanto ao segundo ponto, autores afirmam que a Suprema Corte deveria adotar uma 

escala móvel (sliding scale), considerando outros fatores, como, por exemplo, a importância 

constitucional e social dos interesses envolvidos. O argumento é que os três parâmetros de 

controle são rígidos, geralmente decisivos para a manutenção ou invalidação da norma e limitam 

indevidamente o âmbito da análise da presunção de constitucionalidade da norma149. O teste a ser 

empregado na maioria das vezes já determina o resultado da demanda, independentemente das 

                                                                                                                                                                                                     
adherents, the Burger and Rehnquist Courts turned away most claims for religious exemptions.” Em tradução livre: 
“Há uma área de direito em que o escrutínio rigoroso tem sido amplamente reconhecido como sendo menos fatal na 
prática: casos de exercício livre da religião. Depois que a Suprema Corte aplicou pela primeira vez um escrutínio 
rigoroso na década de 1960 para exigir que o governo conceda isenção [eximição] aos adeptos religiosos de leis 
gerais aplicáveis a todos, os tribunais Burger e Rehnquist julgaram improcedentes a maioria dos pedidos de isenção 
[eximição] em razão da religião.” 
144 FALLON JR., Richard H. Law and legitimacy in the Supreme Court. Cambridge: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2018. p. 160: “Under leading modern tests, the Supreme Court sometimes asks whether 
challenged legislation is ‘necessary’ to promote a ‘compelling’ governmental interest. In other cases, the Justices 
take a more restrained approach by assessing, for example, whether legislation is rationally related to any merely 
‘legitimate’ governmental interests. Even when nominally applying ‘strict’ judicial scrutiny, however, the Court 
sometimes proves more and sometimes less willing to accede to governmental claims of practical imperatives.” Em 
tradução livre: “Sob os principais testes modernos, a Suprema Corte às vezes pergunta se a legislação questionada é 
‘necessária’ para promover um interesse governamental ‘convincente’. Em outros casos, os juízes adotam uma 
abordagem mais contida, avaliando, por exemplo, se a legislação está racionalmente relacionada a quaisquer 
interesses governamentais meramente ‘legítimos’. Mesmo quando se aplica nominalmente o escrutínio judicial 
"estrito", no entanto, a Corte às vezes prova mais e, às vezes, menos disposição para aderir às exigências 
governamentais de imperativos práticos.” 
145 Casey v. Planned Parenthood, 505 U.S. 833 (1992). 
146 SHERRY, Suzanna. Selective judicial activism: defending Carolene Products. Georgetown Journal of Law and 
Public Policy, v. 14, n. 2, 2016. p. 563. 
147 SHAMAN, Jeffrey M. Cracks in the structure: the coming breakdown of the levels of scrutiny. Ohio State Law 
Journal, v. 45, n. 1, p. 161-183, 1984. 
148 Em igual sentido, no âmbito do controle da Administração Pública nos Estados Unidos foi observada a existência 
de vários testes a partir do precedente Mead (United States v. Mead Corporation, 533 U.S. 218, 232 (2001)) cf. 
constata: JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 352. 
149 Apesar de minoritária, alguns magistrados da Suprema Corte encamparam esta tese, v. Plyler v. Doe, 457 U.S. 
202, 231 (1982) (Justice Thurgood Marshall); Craig v. Boren, 429 U.S. 190, 212 (1976) (Justice John Paul Stevens). 
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especificidades150. Exemplificativamente, o teste da racionalidade não deveria ser tão deferente 

ao legislador151, sob pena de o tribunal abdicar da sua função de proteger direitos152. A utilização 

de uma escala móvel levaria a mais adequada discussão sobre os direitos questionados, ao mover 

o foco da questão abstrata acerca de qual teste deve ser utilizado para o próprio mérito da 

discussão. O sistema proposto atenuaria a necessidade de a Suprema Corte estabelecer distinções 

ditas artificiais. 

Boa parte das críticas desenvolvidas têm alguma contradição entre si (v.g., há a afirmação 

da rigidez excessiva dos três testes enquanto se reconhece que a Suprema Corte aplica outros 

testes) e muitas delas indicam que deveria ser seguido um método de aferição da 

constitucionalidade da norma de modo mais genérico e que permita um exame cuidadoso dos 

direitos envolvidos de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Dessa forma, parecem 

sugerir um método similar ao da proporcionalidade e as suas três dimensões (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), expostas no próximo tópico. A 

proporcionalidade regula colisões entre normas constitucionais, é aplicável para colisões entre 

princípios constitucionais e não é rígida como os parâmetros apresentados153. Interessante que as 

críticas à proporcionalidade são justamente por ela ser genérica e admitir interpretações com base 

em maior casuísmo. 

 

2.3 A interpretação do Supremo Tribunal Federal 

 

Diversamente da Suprema Corte dos Estados Unidos, na maioria das democracias 

ocidentais154, assim como no cenário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal não firmou testes 

                                                             
150 SHAMAN, Jeffrey M. Constitutional interpretation: illusion and reality. Westport: Greenwood Press, 2001. p. 
73: “[T]he level of scrutiny to be used is more meaningful than the respective constitutional provision to be applied.” 
Em tradução livre: “[O] nível de escrutínio a ser usado é mais significativo do que a respectivo dispositivo 
constitucional a ser aplicado.” 
151 MCGINNIS, John O. Reforming constitutional review of state economic legislation. Georgetown Journal of 
Law and Public Policy, v. 14, n. 2, p. 517, 2016. 
152 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. All things in proportion? American rights doctrine and the problem of 
balancing. Emory Law Journal, v. 60, n. 4, p. 102-179, 2011. p. 142. 
153 Em defesa da proporcionalidade: CRAIG, Paul P. Proportionality, rationality and review. Oxford Legal Studies 
Research Paper, n. 5, p. 265-301, 2011. p. 287. 
154 FALLON JR., Richard H. The nature of constitutional rights: the invention and logic of strict judicial scrutiny. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 44. O autor cita Alemanha, Canadá, Israel e a Corte Europeia de 
Justiça; SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia 
Journal of Transnational Law, v. 47, 2008. p. 75: “By the end of the 1990s, virtually every effective system of 
constitutional justice in the world, with the partial exception of the United States, had embraced the main tenets of 
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específicos e rígidos para aferir se a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 

deve ser mantida. A doutrina majoritária entende que a ponderação a fim de realizar o cotejo de 

compatibilidade da lei com a Constituição Federal deve ser feita por meio da proporcionalidade, 

que tem a finalidade de harmonizar princípios e valores em rota de colisão. A estrutura da 

proporcionalidade é composta por três dimensões – adequação, necessidade e proporcionalidade 

em sentido estrito155 – que devem ser satisfeitas cumulativamente para que a proporcionalidade 

seja considerada respeitada. A seguir, será exposto de forma breve o seu procedimento para servir 

de base na comparação entre métodos de aferição da presunção de constitucionalidade a ser feita 

no tópico seguinte, sem a pretensão de ocupar muitas páginas tratando de tema tão debatido pela 

doutrina brasileira. 

O primeiro passo é a avaliação da adequação, que é a relação entre a medida restritiva com 

a finalidade buscada. Em termos gerais, esta dimensão reclama duas perguntas essenciais: (i) o 

meio empregado contribui para fomentar ou para promover o fim visado156?; e (ii) o fim 

perseguido é constitucionalmente legítimo157? Basta que a medida estatal contribua para um fim 

legítimo, no sentido de não violar a Constituição Federal, conferindo-se ampla margem de atuação 

ao legislador. Como se nota, neste momento o preenchimento dos requisitos é bem simples e 

direto. Em sua maioria, as leis e atos legislativos cumprem esta etapa corretamente. Porém, se o 

meio não serve para atender a um fim exigido por um princípio e afeta a realização de outros 

princípios constitucionalmente relevantes, ele é proibido, na medida em que frustra a vocação do 

segundo princípio à máxima vocação possível158-159. Considerando a grande quantidade de 

princípios constitucionais regulatórios e econômicos que apontam em diferentes direções, em tese, 

                                                                                                                                                                                                     
PA.” Em tradução livre: “No final dos anos 1990, praticamente todo sistema eficaz de justiça constitucional no 
mundo, com exceção parcial dos Estados Unidos, adotou os principais princípios da proporcionalidade.” 
155 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002. p. 24: “[A 
proporcionalidade] tem uma estrutura racionalmente definida, que se traduz na análise de suas três sub-regras 
(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito)” 
156 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002. p. 14: “A 
sentença em alemão seria melhor compreendida se se traduzisse o verbo fördern, usado na decisão, por fomentar, e 
não por alcançar, como faz Gilmar Ferreira Mendes, porque, de fato, o verbo fördern não pode ser traduzido por 
alcançar. Fördern significa fomentar, promover.” 
157 Alguns tribunais constitucionais examinam a legitimidade como uma etapa preliminar ao teste de adequação, v. 
KELSO, R. Randall. United States standards of review versus the international standard of proportionality: 
congruence and symmetry. South Texas College of Law Houston, 2012. p. 2. 
158 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017. p. 120. 
159 Enfrentando discussões sobre adequação forte ou fraca e perspectiva ex ante ou ex post, v. SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012. p. 470-474. 
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dificilmente uma lei ou ato normativo que trate destes temas não seria considerado como adequado 

para promover o fim visado ou que o fim escolhido é ilegítimo. 

Em seguida, a necessidade é a comparação entre meios alternativos. Utilização do meio 

menos gravoso para atingir o fim com a mesma eficácia. Dessa forma, se houver mais de um meio 

igualmente adequado para realizar a finalidade que o princípio busca, deve ser dada preferência 

aos meios menos intrusivos. Esta dimensão exige a comparação entre diferentes medidas 

possíveis: deve-se comparar com outras opções concretas e dotadas da mesma idoneidade e 

efetividade, sem elucubrações abstratas. Ademais, não se pode desconsiderar os custos envolvidos 

nas medidas comparadas. A dimensão da necessidade impõe dificuldade adicionais e, em casos 

mais complexos, pode expor suas limitações160. Para mitigar este problema, na determinação do 

meio mais suave os Tribunais devem reconhecer uma margem de apreciação do Legislativo, 

limitando-se a declarar a invalidade da medida restritiva quando a menor onerosidade do meio 

alternativo possa ser identificada de forma segura. 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito equivale à própria ponderação. Concerne a 

uma relação custo-benefício: verifica-se se o grau de afetação a um direito ou interesse pode ou 

não ser justificado pelo nível de realização do bem jurídico cuja tutela é perseguida161. Para que 

ela seja considerada desproporcional em sentido estrito, é necessário que os motivos que 

fundamentam a adoção da medida não tenham peso suficiente para justificar a restrição ao direito 

fundamental atingido. Esta etapa exige um sopesamento entre normas162. O intérprete precisa 

investigar o grau de restrição de princípio constitucional em abstrato e também em concreto. Há 

certa dose inevitável de subjetividade nesta etapa. 

Embora o procedimento de ponderação possa parecer simples e direto, ele não exprime 

um algoritmo capaz de propiciar uma única solução para cada problema, persistindo no exame da 

ponderação aspectos que não se apresentam inequívocos e que se abrem ao dissenso. A influência 

da escala de valores peculiar ao julgador não é eliminada inteiramente. A fórmula da ponderação 

não é capaz de levar a resultados de antemão indisputáveis e previsíveis, mas expressa um 
                                                             
160 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017. p. 118. 
161 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia 
à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 95. Demonstrando conexão entre 
argumento normativo e pragmático: “[A] proporcionalidade em sentido estrito, que significa uma análise de custo-
benefício em relação à medida, incorpora raciocínio consequencialista: há de se adiantar as consequências para que 
seja possível avaliar, hoje, a constitucionalidade do ato ou norma.” 
162 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017. p. 116-117. 
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modelo da racionalidade realizável163 com procedimento tendencialmente mais objetivo164 e 

transparente165. Ela funciona como instrumento para minimizar o subjetivismo estatal. 

A par do acima exposto, a análise pormenorizada da proporcionalidade e de suas três 

dimensões não é prática reiterada na maioria dos precedentes objeto do presente estudo. Em 

verdade, na maioria dos casos o Supremo Tribunal Federal não expõe este itinerário lógico no 

julgamento166, embora fosse apropriado para fins de previsibilidade pelos jurisdicionados e de 

controle social da decisão judicial. Muitas das referências à proporcionalidade são feitas de forma 

equivocada e sem apuro metodológico, confundindo-se conceitos da proporcionalidade e da 

razoabilidade e o uso meramente retórico sem análise das suas três dimensões167. De qualquer 

forma, conforme exposto no Capítulo 3 abaixo, é possível notar que a ponderação está subjacente 

em grande parte dos julgados e, inegavelmente, vem sendo cada vez mais e mais bem utilizada. 

Conforme identificado na pesquisa empírica, a presunção de constitucionalidade é justificada 

pela ponderação em demandas regulatórias e econômicas com base em três ordens principais de 

argumentos: (i) normativos; (ii) pragmáticos; e (iii) deferenciais ou institucionais. 

 

2.3.1 A utilização de parâmetros pelo Supremo Tribunal Federal 

 

O interesse do presente tópico é investigar se há casos em que a força da presunção é 

tratada de forma mais explícita pelo Supremo Tribunal Federal. É possível encontrar casos em 

que a metodologia de análise é feita por meio parâmetros (standards) específicos para exame da 

presunção de constitucionalidade? Embora esta técnica seja mais rara, há alguns casos específicos 

em que o Supremo Tribunal Federal se utiliza de parâmetros para aferir se a presunção de 

constitucionalidade da norma deve ser mantida ou não. Os parâmetros brasileiros são mais sutis, 

não havendo a denominação dos testes realizados de acordo com a intensidade do controle e não 

envolvem necessariamente o tema impugnado. 

                                                             
163 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 187-188. 
164 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia 
Journal of Transnational Law, v. 47, 2008. p. 90. 
165 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. p. 322. 
166 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002. p. 9: “A 
invocação da proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a um topos, com caráter meramente retórico, e 
não sistemático.” 
167 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002. 
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Em relação às medidas provisórias, os seus requisitos constitucionais de relevância e 

urgência já foram objeto de dúvida por parte do Supremo Tribunal Federal acerca da sua 

controlabilidade168. Contudo, o Tribunal firmou jurisprudência de exame deferente ao Poder 

Executivo quanto aos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias, validando a 

grande maioria dos objetos questionados, ainda que estes gerassem grandes dúvidas quanto ao 

preenchimento de tais requisitos. O vocabulário empregado pela Corte costuma girar em torno da 

excepcionalidade da invalidação da medida, sendo este um primeiro parâmetro identificável de 

presunção de constitucionalidade dos requisitos das medidas provisórias. Os julgados afirmam de 

maneira expressa quanto à baixa intensidade do controle judicial a exigir a “inexistência cabal de 

relevância e urgência” para o fim de negar a possibilidade de invalidação de medidas provisórias, 

considerando que o Poder Executivo atendeu aos requisitos constitucionais169. Contudo, este 

parâmetro menos rígido refere-se apenas aos requisitos de relevância e urgência da medida, e não 

aos demais aspectos das medidas provisórias. 

No outro extremo, há situações em que a Corte adota parâmetros jurisprudenciais que 

impõem rigorosos exames acerca da presunção de constitucionalidade das normas. Esta situação 

ocorre em relação à possibilidade de superação de jurisprudência pela promulgação de emendas 

constitucionais ou leis. Nestas hipóteses, notadamente quando a superação jurisprudencial é 

decorrente de lei, a presunção de constitucionalidade dessa norma é fraca. Vale registrar que há 

decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade que afirma, a 

depender dos pressupostos, pela ocorrência da inversão do ônus da prova. Assim, leis que 

colidam frontalmente com a jurisprudência da Corte (leis in your face) nasceriam com presunção 

juris tantum de inconstitucionalidade, principalmente quando a decisão é fundada em cláusulas 

superconstitucionais (cláusulas pétreas). Nestas hipóteses, é realizado um escrutínio mais 

                                                             
168 STF, ADI nº 1.130-MC, Relator Ministro Carlos Velloso: “Esta é, entretanto, uma questão que o Supremo 
Tribunal Federal deverá acertar se está sujeita, ou não, ao controle jurisdicional. Pessoalmente, penso que sim. A 
questão, entretanto, apresenta dificuldade e demanda exame aprofundado, que não se resolve na delibação do juízo 
cautelar.” 
169 STF, Recurso Extraordinário nº 592.377/RS, Relator Ministro Teori Zavascki, julgamento em 04/02/2015, DJe 
19/03/2015: “1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos 
para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem 
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal 
de relevância e de urgência.” A decisão faz referência a outro precedente do tribunal, que também cita a expressão 
escrutínio estrito no voto do Relator:  Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.147.266/RJ, Relator Ministro 
Edson Fachin, julgamento em 14/12/2018, DJe 31/01/2019. Até o fim de 2018, somente estes três acórdãos (estes 
dois e o acórdão da ADI nº 5.105, abaixo referido) faziam menção ao escrutínio estrito, embora haja decisões 
monocráticas que também empregam a expressão. 
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rigoroso de constitucionalidade da norma, com o ônus imposto ao legislador para demonstrar a 

necessidade de correção do precedente ou que os pressupostos fáticos e axiológicos que 

lastrearam o posicionamento não mais subsistem170-171. Embora a tese da inversão da presunção 

de constitucionalidade não tenha sido expressamente encampada por todos os Ministros da Corte, 

é inequívoco que tais normas sofrem um controle judicial rigoroso por parte do Supremo 

Tribunal Federal. 

Estes dois casos talvez sejam as hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal é mais 

explícito quanto à força da presunção de constitucionalidade das normas. Em nenhum deles o 

conteúdo da norma impugnada é o principal fator para uma presunção mais forte ou mais fraca. 

No primeiro caso, a espécie normativa é o elemento mais relevante da análise, enquanto na 

segunda o aspecto fundamental é o conflito da norma com entendimento do Supremo, de modo 

que o conteúdo em si da norma é componente lateral da análise. 

Além das duas hipóteses acima, há uma matéria em que o exame da presunção de 

constitucionalidade é feito com menor intensidade. Em relação às leis e aos atos normativos que 

tratam de direito financeiro, o Supremo Tribunal Federal inicialmente sequer exercia controle de 

constitucionalidade, tendo intensificado um pouco o seu controle na última década. Porém, a 

Corte ainda mantém grande deferência neste tema172. O Supremo cita expressamente a deferência 

                                                             
170 STF, ADI nº 5.105/DF, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 01/10/2015, DJe 15/03/2016. “DIREITO 
CONSTITUCIONAL FORA DAS CORTES. ESTÍMULO À ADOÇÃO DE POSTURAS RESPONSÁVEIS 
PELOS LEGISLADORES. STANDARDS DE ATUAÇÃO DA CORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
DESAFIADORAS DA JURISPRUDÊNCIA RECLAMAM MAIOR DEFERÊNCIA POR PARTE DO 
TRIBUNAL, PODENDO SER INVALIDADAS SOMENTE NAS HIPÓTESES DE ULTRAJE AOS LIMITES 
INSCULPIDOS NO ART. 60, CRFB/88. LEIS ORDINÁRIAS QUE COLIDAM FRONTALMENTE COM A 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE (LEIS IN YOUR FACE) NASCEM PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, NOTADAMENTE QUANDO A DECISÃO ANCORAR-SE EM CLÁUSULAS 
SUPERCONSTITUCIONAIS (CLÁUSULAS PÉTREAS). ESCRUTÍNIO MAIS RIGOROSO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS IMPOSTO AO LEGISLADOR PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE 
DE CORREÇÃO DO PRECEDENTE OU QUE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E AXIOLÓGICOS QUE 
LASTREARAM O POSICIONAMENTO NÃO MAIS SUBSISTEM (HIPÓTESE DE MUTAÇÃO 
CONSTITUCIONAL PELA VIA LEGISLATIVA). [...] 5.2. A legislação infraconstitucional que colida 
frontalmente com a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de 
forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente 
faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas 
sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação 
constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade 
mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas.” 
171 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre 
o sentido da constituição?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 379. 
172 STF, ADI nº 5.468/DF, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 30/06/2016, DJe 02/08/2017. “[...] 4) O 
“controle material” de espécies legislativas orçamentárias corresponde a uma tendência recentemente intensificada 
na jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal (STF) [...] 12) Consectariamente, diante da ausência de 
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para demonstrar uma postura judicial de evitar declarar a inconstitucionalidade de tais normas. 

Assim, somente em casos em que há um patente desvirtuamento das normas financeiras o 

Tribunal declara a sua inconstitucionalidade. 

Os três casos apresentados buscam demonstrar que a Corte tem parâmetros de intensidade 

de controle mais ou menos explícitos, a depender do conteúdo da norma ou da maneira com que a 

norma é introduzida no ordenamento jurídico. Contudo, em relação aos temas regulatórios e 

econômicos, não há jurisprudência identificando expressamente parâmetros que indiquem maior 

ou menor grau de presunção de constitucionalidade destas normas. Não havendo estes padrões 

explícitos, convém realizar um estudo comparativo entre a proporcionalidade e os standards 

americanos, a fim de entender como o Supremo Tribunal Federal analisa a presunção de 

constitucionalidade de tais leis e atos normativos. Conforme visto no item 1.4 acima, a aferição 

da constitucionalidade por meio da proporcionalidade admite diferentes graus de intensidade do 

controle. 

 

2.4 Similaridades e aproximação entre meios de avaliar a presunção de constitucionalidade: 

proporcionalidade x standards 

 

Conforme visto, o controle de constitucionalidade pode ser feito por meio de parâmetros 

específicos (v.g., teste da racionalidade, teste intermediário ou teste do escrutínio estrito), como 

ocorre nos Estados Unidos. De forma simplificada, escolhido o padrão de análise do caso 

concreto, este é aplicado aos fatos. Outra possibilidade é a ponderação seguindo a 

proporcionalidade e as suas três dimensões da proporcionalidade (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito), praticada no Brasil e em diversos países europeus e outras 

partes do mundo, sendo o modelo mundialmente mais difundido173. A proporcionalidade serve 

para examinar a constitucionalidade de quaisquer normas, independentemente do seu conteúdo. 

Enquanto o primeiro modelo adota um método indutivo, o segundo aplica o método dedutivo174. 

                                                                                                                                                                                                     
abusividade, deve-se declarar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais 
tradicionais e relevantes do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder judiciário, no caso, uma postura de deferência 
institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas 
funções institucionais do Parlamento.” 
173 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia 
Journal of Transnational Law, v. 47, p. 68-149, 2008. 
174 KELSO, R. Randall. United States standards of review versus the international standard of proportionality: 
congruence and symmetry. South Texas College of Law Houston, 2012. p. 42-44: “Judicial reasoning in 
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Dentre as semelhanças, é possível dividir em: (i) procedimentais: relacionadas à forma da 

justificação da decisão; e (ii) substanciais: relativas ao conteúdo do método. 

Quanto ao aspecto procedimental, ambas as abordagens se utilizam dos mesmos 

elementos básicos no desenvolvimento do padrão relevante de apreciação da presunção de 

constitucionalidade. De início, as semelhanças entre os modelos são evidentes. Os métodos 

empregam em sua abordagem os mesmos elementos básicos no desenvolvimento do padrão 

relevante de verificação da constitucionalidade: (i) cada uma delas se baseia numa análise de 

meios e fins, focando tanto os fins que o Estado está buscando avançar, como os meios pelos 

quais esses fins são avançados; (ii) cada um se concentra em verificar em que medida a ação 

estatal questionada é estritamente adaptada para não prejudicar os direitos fundamentais mais do 

que é considerado adequado; e (iii) cada um deles se preocupa se os interesses do Estado são 

fortes o suficiente para justificar o ônus dos direitos individuais175. 

Como é possível observar, os métodos de justificação com base em parâmetros ou na 

proporcionalidade compartilham de atributos dotados de grande similaridade. Uma primeira 

característica similar é a dimensão da adequação, que impõe a avaliação da finalidade pretendida 

e o teste da racionalidade, que exige uma correlação entre a medida e o fim pretendido, embora o 

exame da adequação seja um pouco mais rigoroso176. Na maioria dos sistemas, a presunção de 

constitucionalidade das normas não é derrubada com base nesta fase ou teste.  

Um segundo aspecto é a similaridade entre a dimensão da necessidade e o requisito de o 

ato ser “sob medida” (narrow tailoring). No centro da análise da necessidade, há um teste de 

meios menos restritivos, por meio do qual o magistrado garante que a medida em questão não 

                                                                                                                                                                                                     
constitutional, statutory, or common-law cases can adopt either an inductive or a deductive mode of reasoning. […] 
This difference is reflected in the development of rights jurisprudence in American and in international courts. It is 
no surprise that international courts would be more predisposed to adopt a three-step deductive model of review – 
proportionality review, with its suitability, necessity, and balancing components – and apply that model to all cases 
in deductive fashion.” Em tradução livre: “O raciocínio judicial em casos constitucionais, estatutários ou de direito 
comum pode adotar um modo de raciocínio indutivo ou dedutivo. […] Essa diferença se reflete no desenvolvimento 
da jurisprudência de direitos nos tribunais americanos e internacionais. Não é surpresa que os tribunais internacionais 
estejam mais predispostos a adotar um modelo dedutivo de revisão em três etapas - revisão da proporcionalidade, 
com seus componentes de adequação, necessidade e equilíbrio - e aplicar esse modelo a todos os casos de maneira 
dedutiva.” 
175 KELSO, R. Randall. United States standards of review versus the international standard of proportionality: 
congruence and symmetry. South Texas College of Law Houston, 2012. p. 3. 
176 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. All things in proportion? American rights doctrine and the problem of 
balancing. Emory Law Journal, v. 60, n. 4, p. 102-179, 2011. p. 106. 
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restrinja o direito mais do que o necessário para o governo atingir seus objetivos, bem próximo ao 

requisito previsto pela Suprema Corte dos Estados Unidos para o teste do escrutínio estrito177. 

Richard Fallon percebeu que a técnica decisória com base em determinados parâmetros 

preestabelecidos pode necessitar do complemento de uma técnica de auxílio, dependendo, em 

muitos casos, de uma interpretação em analogia com a proporcionalidade. Por exemplo, em casos 

envolvendo a análise de permissibilidade de subinclusão ou de sobreinclusão de sujeitos por meio 

de leis, a Suprema Corte americana precisa avaliar qual o limite que é admitido como 

constitucional. Na determinação acerca da constitucionalidade da diferenciação legal, a Corte 

precisa julgar se o prejuízo causado para atender a um interesse estatal que infringe um direito 

fundamental, como o direito à igualdade, é juridicamente aceitável, avaliando possíveis soluções 

alternativas178. 

Em verdade, não é apenas a técnica baseada em parâmetros que utiliza as ideias 

subjacentes à proporcionalidade. A decisão baseada no pragmatismo, notadamente quando foca 

às consequências positivas e negativas de eventual decisão judicial, também opera de forma 

semelhante à proporcionalidade, balanceando quais interesses devem prevalecer no caso 

concreto. Não há a necessidade de o tribunal constitucional afirmar que está utilizando a 

proporcionalidade ou determinados parâmetros preestabelecidos para que seja possível apurar 

que a técnica decisória emprega noções similares às da proporcionalidade, avaliando-se se os 

meios empregados pelo Estado são constitucionais.  

Em relação ao segundo aspecto, nota-se também uma aproximação substancial entre os 

parâmetros de controle e a proporcionalidade: a proporcionalidade também pode ter graus 

variados de intensidade ou deferência, exercendo o nível de controle apropriado às 

circunstâncias179, em geral conforme a matéria objeto de questionamento, a fim de evitar que um 

padrão intrinsecamente intrusivo permita que os tribunais interfiram nas questões que lhes faltam 

capacidade institucional ou legitimidade democrática para decidir. Os tribunais controlam os 

níveis de intensidade da proporcionalidade e, por conseguinte, o grau de presunção de 

constitucionalidade por meio da manejo dos seguintes elementos: (i) componentes do padrão de 

                                                             
177 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. All things in proportion? American rights doctrine and the problem of 
balancing. Emory Law Journal, v. 60, n. 4, p. 102-179, 2011. p. 107. 
178 FALLON JR., Richard H. The nature of constitutional rights: the invention and logic of strict judicial scrutiny. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 63-64. 
179 RIVERS, Julian. Proportionality and variable intensity of review. Cambridge Law Journal, v. 65, n. 1, p. 174-
207, 2006. p. 177. 
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controle: se a proporcionalidade consiste apenas num único teste aplicável para quaisquer 

hipóteses ou  num modelo adaptado conforme a matéria questionada; (ii) ônus da prova: se é para 

o Estado provar que uma limitação de direitos é proporcional ou para o legitimado provar que 

não é; (iii) padrão de prova: quão certo o tribunal deve ser de que uma medida de limitação de 

direitos é proporcional antes de admitir a medida como constitucional; e (iv) quantidade e 

qualidade da prova necessária para cumprir o ônus da prova: se a parte que suporta o ônus da 

limitação de direitos deve apresentar provas convincentes e suficientes ou pode confiar em 

afirmações ou presunções que não foram inteiramente comprovadas180. 

Assim, a proporcionalidade tem se prestado a graduar a intensidade do controle de 

constitucionalidade em função da intensidade da intervenção nos direitos fundamentais181 e na 

certeza das premissas dos argumentos a favor e contra a intervenção182. O Tribunal Federal 

Constitucional alemão tem jurisprudência prevendo diferenciação da intensidade do controle da 

presunção de constitucionalidade em três níveis distintos dentro do exame da proporcionalidade: 

(i) Controle de evidência: aplicável às intervenções leves em direitos fundamentais, nas quais 

basta verificar que as premissas empíricas sobre as quais se apoia a intervenção não são 

evidentemente falsas. Neste teste, somente medidas totalmente inadequadas ou completamente 

insuficientes para cumprir o objetivo são consideradas inconstitucionais; (ii) Controle de 

justificabilidade: aplicável às intervenções de intensidade média, em relação às quais se exige 

que as premissas da intervenção sejam plausíveis. A norma é tida como inconstitucional somente 

se não houver diligência do legislador na coleta das informações; e (iii) Controle intensivo: 

aplicável às intervenções gravosas em direitos fundamentais, exigindo grau elevado de solidez 

das premissas empíricas. O Tribunal adentra o exame da ponderação legislativa.  

Como se percebe, a proporcionalidade pode operar com parâmetros substanciais de 

presunção de constitucionalidade183. A utilização da proporcionalidade não impede que um 

                                                             
180 CHAN, Cora. Proportionality and invariable baseline intensity of review. The University of Hong Kong - 
Faculty of Law, v. 33, n. 1, 2013. p. 6: “In particular, once the minimum level of review is reached, courts can vary 
the intensity of review in accordance with the severity of the rights limitation, which is a function of the importance 
and nature of the right and the degree of limitation.” Em tradução livre: “Em particular, uma vez atingido o nível 
mínimo de controle, os tribunais podem variar a intensidade da revisão de acordo com a severidade da limitação de 
direitos, que é uma função da importância e natureza do direito e do grau de limitação.” 
181 RIVERS, Julian. Proportionality and variable intensity of review. Cambridge Law Journal, v. 65, n. 1, p. 174-
207, 2006. p. 177. 
182 SOUSA FILHO, Ademar Borges de. O controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil: graus de 
deferência ao legislador, parâmetros materiais e técnicas de decisão. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 243. 
183 CRAIG, Paul P. Proportionality, rationality and review. Oxford Legal Studies Research Paper, n. 5, p. 265-301, 
2011. p. 287. 
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tribunal constitucional considere a razoabilidade como suficiente para manutenção da presunção 

de constitucionalidade ao tratar de determinadas questões – como regulatórias e econômicas – ou 

dentro de um conjunto de testes184 e, em outras situações, realize um controle judicial de maior 

intensidade utilizando a proporcionalidade. Os três níveis de controle acima são decorrentes da 

multiplicidade de questões constitucionais e estão diretamente ligados ao grau de presunção de 

constitucionalidade das normas ao interferirem na alocação do ônus argumentativo e na 

intensidade do controle.  

Há uma correspondência entre estes três parâmetros e os três standards clássicos 

assentados pela jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Embora não incorporada à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de modo organizado e coerente, o Ministro Gilmar 

Mendes já proferiu voto encampando estes níveis de intensidade de controle185. Há certa 

semelhança entre os modelos. O exame da presunção com base em parâmetros também adota 

procedimentos comuns da proporcionalidade. Parcela da doutrina jurídica americana entende que 

a prática jurisprudencial da Suprema Corte também envolve verdadeira ponderação de princípios 

constitucionais (balancing)186, similar à praticada na Europa e países influenciados pelo direito 

europeu, como o Brasil. 

Em relação às vantagens da proporcionalidade, esta oferece aos juízes a possibilidade de 

criar coerência em relação a todos os temas, uma vez que pode ser aplicada de maneira geral, a 

praticamente todas as disputas envolvendo direitos187. A proporcionalidade é simples, estruturada 

e abrangente, facilitando a sua absorção pelos tribunais constitucionais e pela doutrina jurídica. 

Os operadores do direito são capazes de aprender rapidamente os seus mecanismos. Com 

pequenas variações, os tribunais constitucionais ao redor do mundo se valeram do 

desenvolvimento da proporcionalidade a partir do entendimento do Tribunal Constitucional 

Federal alemão, ao contrário dos testes com base em parâmetros, moldados ao longo de muitos 

anos de jurisprudência da Suprema Corte americana. Ademais, como a proporcionalidade é 

                                                             
184 CRAIG, Paul P. Proportionality, rationality and review. Oxford Legal Studies Research Paper, n. 5, p. 265-301, 
2011. p. 292. 
185 STF, RE nº 635.659, Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento ainda não concluído. 
186 BHAGWAT, Ashutosh. Purpose scrutiny in constitutional analysis. California Law Review, v. 85, n. 2, p. 297-
369, 1997. 
187 SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. All things in proportion? American rights doctrine and the problem of 
balancing. Emory Law Journal, v. 60, n. 4, p. 102-179, 2011. p. 111. 
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aplicável a todos os casos, em tese, ela fornece um controle mais rigoroso da regulação social e 

econômica comum do que o teste de racionalidade mínima americano188. 

Já acerca das vantagens dos parâmetros de controle, a primeira delas é uma suposta maior 

uniformidade de entendimento dos tribunais dentro de um país. Se todos os tribunais de 

determinado país aplicam os testes adequadamente, em princípio, é de se esperar que os 

resultados sejam mais próximos do que se todos os tribunais de um mesmo país aplicarem a 

proporcionalidade, pois os parâmetros fornecem um fundamento substantivo de controle de 

constitucionalidade, enquanto a proporcionalidade clássica fornece um fundamento 

procedimental – ainda que seja possível estabelecer fundamentos substantivos à 

proporcionalidade, como visto acima. Além disso, em relação à proteção de direitos 

fundamentais, o escrutínio estrito é uma técnica que confere maior segurança a estes direitos do 

que a proporcionalidade189-190. 

Em que pese as similaridades e a aproximação entre os modelos, é possível conceber 

casos em que os resultados dos julgamentos variam drasticamente se julgados pela 

proporcionalidade ou pelos parâmetros de presunção de constitucionalidade já exposto ao longo 

deste capítulo. Para exemplificar, cogite-se de julgamento da constitucionalidade de lei estadual 

que permita o sacrifício de animais para fins ritualísticos em práticas religiosas, dispondo que 

esta prática não pode ser considerada como crime ou infração contra os animais.  Esta hipótese 

foi julgada tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como pela Suprema Corte americana. O 

Supremo Tribunal Federal julgou, por unanimidade, a favor da constitucionalidade desta lei, 

sendo três votos pela interpretação conforme da lei para condicionar a constitucionalidade do 
                                                             
188 KELSO, R. Randall. United States standards of review versus the international standard of proportionality: 
congruence and symmetry. South Texas College of Law Houston, 2012. p. 50-51: “For example, in Williamson v. 
Lee Optical, the Court upheld a regulation requiring prescription from an optometrist before getting an optician to 
make a new lens. Under American minimum rationality review, this was upheld as being rationally related to a 
legitimate interest in ensuring regular eye exams, even if unneeded in many cases. Under international 
proportionality review, this regulation would not likely survive the narrow tailoring analysis’ requirement that the 
government use the least restrictive means to advance its goal.” Em tradução livre: “Por exemplo, em Williamson v. 
Lee Optical, o Tribunal manteve um regulamento exigindo prescrição de um optometrista antes de contratar um 
oculista para fazer uma nova lente. Sob a revisão de racionalidade mínima americana, isso foi mantido como sendo 
racionalmente relacionado a um interesse legítimo em garantir exames oftalmológicos regulares, mesmo que 
desnecessários em muitos casos. Sob a revisão de proporcionalidade internacional, esse regulamento provavelmente 
não sobreviveria ao requisito da análise sob medida de que o Estado usa os meios menos restritivos para avançar em 
seu objetivo.” 
189 KELSO, R. Randall. United States standards of review versus the international standard of proportionality: 
congruence and symmetry. South Texas College of Law Houston, 2012. p. 3. 
190 Todavia, o resultado de um julgamento com base no escrutínio estrito pode, eventualmente, causar grandes 
discórdias no seio da sociedade. Por exemplo, a grande amplitude concedida à liberdade de expressão nos Estados 
Unidos, inclusive tolerando o discurso de ódio, viola o direito fundamental dos grupos minoritários atingidos. 
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sacrifício ao consumo da carne191. Distintamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos, também 

de forma unânime, em caso análogo envolvendo também a prática ritualística de religiões de 

matrizes africanas, entendeu que a legislação que autorizava o ritual não era geral e abstrata, 

faltando-lhe o elemento da neutralidade. Em se tratando de norma restritiva, ela precisaria estar 

fundamentada num interesse estatal convincente (compelling), ser delimitada estritamente 

(narrowly tailored) e de forma adequada à proteção desse interesse (least restrictive 

alternative)192. Concluídos os julgamentos, os resultados de casos bastante similares se 

constituíram de forma diametralmente oposta muito em razão da técnica empregada por cada 

tribunal – ainda que este não tenha sido o único fator. De todo modo, a unanimidade nos 

julgamentos pela inconstitucionalidade e a unanimidade pela constitucionalidade da norma no 

outro (embora três votos tenham decidido pela interpretação conforme) demonstra que, mesmo 

com modelos comportando similaridades, são métodos distintos de análise de presunção de 

constitucionalidade, com diferenças reais nos julgamentos. 

 

* * * 

 

Perquirida a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos nos capítulos 

anteriores, verificou-se, dentre outros aspectos, o lastro teórico da interpretação da presunção de 

constitucionalidade de forma graduada de acordo com a matéria objeto de questionamento pelo 

interessado perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive seguindo as etapas da 

proporcionalidade. Embora não seja prática comum na Corte – ao menos não explícita e 

organizadamente –, tal técnica de interpretação está em consonância com a hermenêutica e com 

os ideais constitucionais, notadamente os que inspiram a presunção de constitucionalidade, como 

a separação de poderes, a democracia e o respeito aos princípios constitucionais, além de 

questões relativas ao risco da decisão judicial e à probabilidade do acerto do legislador. Os 

estudos doutrinários mais aprofundados sobre a presunção de constitucionalidade apontam nesse 

sentido, trazendo relevante contribuição para a ampliação da discussão sobre o tema. A par disto, 

nenhum destes estudos teve como foco a análise empírica para verificar como a presunção de 

constitucionalidade é apreciada em concreto em demandas regulatórias e econômicas no Brasil. 

                                                             
191 STF, Recurso Extraordinário nº 494.601, Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 09/08/2018. O 
acórdão ainda foi publicado, mas é possível acessar parte do conteúdo nos Informativos do STF nºs 910 e 935.  
192 Church of the Lukumi Babalu Aye v. Hialeah, 508 U.S. 520 (1993). 
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No próximo capítulo, será apresentada pesquisa para demonstrar como o Supremo Tribunal 

Federal, na sua prática jurisprudencial, confirma ou infirma a presunção de constitucionalidade 

de leis e atos normativos regulatórios e econômicos. 



3. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS REGULATÓRIAS E 

ECONÔMICAS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

O cerne deste último capítulo da dissertação cumpre o propósito central da pesquisa: 

descrever e sistematizar a atuação do Supremo Tribunal Federal ao analisar a constitucionalidade 

das leis regulatórias e econômicas e como o raciocínio da Corte é estruturado para confirmar ou 

para infirmar a presunção de constitucionalidade das mencionadas leis e atos normativos. Os 

dois primeiros capítulos trataram do controle de constitucionalidade, com foco em aspectos 

relevantes da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. O presente 

capítulo apresenta dados quantitativos e qualitativos dos acórdãos proferidos em sede de controle 

abstrato de constitucionalidade. Há algumas tendências da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal expostas que ajudam a entender melhor a presunção de constitucionalidade das leis 

regulatórias e econômicas. 

Ao descrever o comportamento do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos no 

julgamento de matérias regulatórias e econômicas, não se pode perder de vista que um tribunal 

constitucional pode apresentar fundamentação de suas decisões de maneira bastante diversa da 

forma sugerida pela doutrina, nem sempre justificando de forma adequada e transparente os 

motivos da conservação ou derrubada da presunção de constitucionalidade da norma193. Como já 

afirmado, o Supremo Tribunal Federal não tem um padrão consolidado da maneira pela qual 

                                                             
193 Essa dificuldade também está presente, em menor nível, no direito americano. Os tribunais nem sempre declaram 
o teste empregado no julgamento, mas sim somente os requisitos do teste utilizado. Confira-se a questão da 
identificação do teste do escrutínio estrito: WINKLER, Adam. Fatal in theory and strict in fact: an empirical analysis 
of strict scrutiny in the federal courts. Vanderbilt Law Review, v. 59, p. 793-871, 2006. p. 810: “For the vast 
majority of opinions, this was a simple matter of reading the case and seeing whether the court wrote that it was 
applying ‘strict scrutiny’ or judging a law to determine whether it was ‘narrowly tailored to further a compelling 
governmental interest.’ In a few cases, the courts expressed uncertainty about the applicable standard of review and 
held, as an alternative basis for the decision, that the law survived or failed review under strict scrutiny. These 
alternate holdings, though arguably dicta, were counted as strict scrutiny appliers in order to gain the most 
comprehensive picture of judicial practice.” Em tradução livre: “Para a grande maioria das decisões, tratava-se de 
uma simples questão de ler o caso e verificar se o tribunal escreveu que estava aplicando o teste do escrutínio estrito 
ou julgando uma lei para determinar se era ‘estritamente adaptada para promover um interesse estatal convincente’. 
Em alguns casos, os tribunais expressaram incerteza sobre o padrão de revisão aplicável e sustentaram, como base 
alternativa para a decisão, que a lei sobreviveu ou fracassou sob o escrutínio estrito. Essas participações alternativas, 
embora provavelmente dicta, foram contadas como aplicadores rigorosos do escrutínio, a fim de obter uma imagem 
mais abrangente da prática judicial.”  
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analisa a constitucionalidade das normas194. São raros os julgados em que ele afirma que há 

determinado grau de presunção de constitucionalidade, que o Tribunal deve ser deferente ou que 

a intensidade de controle deve ser maior ou menor em razão das características da norma 

questionada. Há certa dificuldade na compatibilização dos pressupostos teóricos com os casos 

examinados195. Em suma, na maioria das decisões não há manifestação expressa sobre estes 

aspectos que são investigados na presente dissertação. No entanto, essa constatação não deve 

desanimar o intérprete, na medida em que ela é a razão e a dificuldade do presente trabalho. 

Ademais, isso não impede o reconhecimento de graus de presunção de constitucionalidade de 

forma mais ou menos implícita nas decisões judiciais, sendo o objetivo deste trabalho identificar 

e revelar elementos que indicam a força da presunção de constitucionalidade das normas. 

Com isso em mente, há o objetivo de apresentar semelhanças e apontar diferenças 

relevantes em relação às matérias distintas, aos argumentos que são apresentados para justificar 

as decisões ao longo do tempo, à amplitude do controle exercido e ao resultado das decisões da 

Corte. Nesse sentido, este trabalho busca verificar se há grau forte de presunção de 

constitucionalidade das normas regulatórias e econômicas por meio da demonstração de 

elementos que apontem um controle de baixa intensidade, averiguando basicamente as seguintes 

questões: A análise quantitativa obtida pela coleta dos resultados dos julgamentos indica 

presunção forte de constitucionalidade de leis regulatórias e econômicas? Há elementos 

qualitativos que indicam presunção forte de constitucionalidade, como, por exemplo, controle 

com baixa intensidade, com deferência ou autocontenção196 em relação às questões regulatórias e 

                                                             
194 SOUSA FILHO, Ademar Borges de. O controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil: graus de 
deferência ao legislador, parâmetros materiais e técnicas de decisão. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 246 e 252: “No 
Brasil, embora o Supremo Tribunal Federal, em sua experiência prática, module a intensidade do controle incidente 
sobre os mais variados atos normativos – ora assumindo um controle mais rigoroso e ora mais brando –, essas 
variações não são acompanhadas de uma proposta jurisprudencial organizada e coerente sobre os diferentes graus de 
intensidade de controle de constitucionalidade utilizados. É a doutrina que procura, observando as decisões do STF, 
classificar ou identificar a intensidade do controle exercido em cada caso. [...] Nem por isso, contudo, se nega que 
também no Brasil a jurisdição constitucional dosa, na prática, a intensidade do controle de validades das leis [...].” 
195 Relatando dificuldade semelhante encontrada neste trabalho, v. JORDÃO, Eduardo; CABRAL JR., Renato 
Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um estudo empírico sobre o controle do TJ RJ à AGENERSA. 
Revista Estudos Institucionais, v. 4, n. 2, p. 537-571, 2018. p. 543-544: “Alinhar tais dados em categorias 
específicas, sem um parâmetro uniforme de comparação, dificulta ainda mais o trabalho do pesquisador na análise 
dos julgados sobre o controle judicial das agências reguladoras para que se possa chegar a uma conclusão senão 
definitiva, ao menos indiciária.” 
196 Neste trabalho, os termos autocontenção ou deferência terão o mesmo significado: “Embora as ideias de 
“autocontenção judicial” e “deferência judicial” possuam diversos significados no debate acadêmico, para os fins 
deste trabalho, a noção central é a de que juízes devem exercer um tipo de cautela específica quando estiverem 
diante da possibilidade de invalidar atos políticos dos outros poderes de estado.” ARGUELHES, Diego Werneck; 
LIMA, João Marcelo da Costa e Silva. Políticas públicas, interpretação judicial e as intenções do legislador: o 
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econômicas197-198? Quais são esses elementos? Os dados quantitativos amparam as conclusões 

obtidas com os dados qualitativos? As respostas podem indicar a postura do Supremo Tribunal 

Federal nessas demandas. Essas são as indagações que o trabalho procurou responder neste 

capítulo199. 

A fim de desenvolver um exame abrangente do tema e verificar o desenvolvimento 

jurisprudencial, o presente estudo realizou um corte temporal extenso: de 1988 até 2018. O ano 

de 1988 se justifica em razão da promulgação da Constituição Federal, em cinco de outubro 

deste ano, após um período de mais de duas décadas de ditadura militar no Brasil. 

Especificamente, a primeira decisão analisada foi julgada um ano e meio após a promulgação da 

                                                                                                                                                                                                     
ProUni e o “cripto-ativismo” do Supremo Tribunal Federal. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 
4, n. 2, maio/ago., 2017. p. 187. 
No mesmo sentido, em geral autores que tratam do controle judicial de forma abrangente utilizam o termo 
autocontenção (ou autorrestrição) como sinônimo de deferência, v. JORDÃO, Eduardo; CABRAL JR., Renato 
Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um estudo empírico sobre o controle do TJ RJ à AGENERSA. 
Revista Estudos Institucionais, v. 4, n. 2, p. 537-571, 2018. p. 541: “Em diversos países, ganhou relevo a discussão 
a propósito da conveniência da aplicação de alguma deferência (ou autocontenção) do controlador às decisões 
tomadas por estas entidades, em função das suas características.” CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, 
Bruno. Governo democrático e jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 83: “Além dos casos 
que reclamam uma postura ativa por parte da Corte, entende-se que outras ocasiões demandam um controle débil 
(soft), a autocontenção ou deferência para com as decisões do legislador: [...].” Em outra passagem, os autores 
utilizam vírgula explicativa entre os conceitos: “Há outros, ao contrário, desafiantes, prima facie, de uma postura de 
autocontenção, de deferência para com a decisão do legislador.” (p. 80). 
Diversamente, autores que tratam estritamente do tema ativismo judicial entendem que o ativismo e a autocontenção 
são conceitos que não estão no mesmo plano da deferência judicial. Segundo eles, ativismo e autocontenção são 
posturas judiciais, enquanto a deferência judicial é uma das justificativa da autocontenção. Em outras palavras, a 
deferência é uma das possíveis razões para a adoção de postura autocontida (v.g., a prudência é outra). CAMPOS, 
Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. p. 176-183. 
197 A hipótese intuitiva é de que o ativismo se manifesta no julgamento de procedência da ação abstrata de 
constitucionalidade. Porém, a hipótese contraintuitiva também é verdadeira: há casos em que o ativismo ocorre no 
julgamento de improcedência da ação. “É de se ressaltar, portanto, que o ativismo judicial em sede de controle de 
constitucionalidade pode agredir o direito vigente sob dois prismas diversos: pela deformação da normatividade 
constitucional e pela deformação, simultaneamente ou não, do direito infraconstitucional objeto da fiscalização, 
nessa última alternativa mediante, por exemplo, a indevida declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade de dispositivo legal ou de variante exegética a partir dela construída.” RAMOS, Elival da 
Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 144-145. 
198 A hipótese intuitiva é de que o ativismo tem perfil progressista. Novamente, a hipótese contraintuitiva também é 
verdadeira: o ativismo pode ter feição conservadora. Um dos mais célebres exemplos deste último é caso julgado 
pela Suprema Corte dos EUA Lochner v. New York, relevante julgamento que, embora não tenha sido o leading 
case, deu nome à Era Lochner (1897-1937), v. RAUPP, Maurício Santos. Ativismo judicial: características e 
singularidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 30-48. 
199 O Anexo 1, “Decisões do Supremo Tribunal Federal em ações de controle abstrato de constitucionalidade sobre 
temas de regulação lato sensu (leis regulatórias stricto sensu e leis econômicas) de 1988 a 2018”, apresenta a 
pesquisa empírica deste trabalho. Há uma tabela de todas as ações abstratas de constitucionalidade analisadas e 
listadas em ordem cronológica da data do julgamento com as seguintes informações: os seus respectivos números, 
temas, relator do acórdão, data do julgamento, número de páginas de acórdão, resultado (cautelar e mérito), alguns 
aspectos relevantes e a eventual deferência aos Poderes Legislativo e Executivo. 
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Constituição, em cinco de abril de 1990200. A última decisão analisada foi julgada em 20 de 

setembro de 2018. 

Para realizar uma avaliação macro, as leis regulatórias em sentido estrito e as leis 

econômicas foram reunidas, na medida em que elas tratam, de forma ampla, de um mesmo 

grande tema: intervenção do Estado na economia. Isso justificou a sua inclusão sob o mesmo 

grupo de leis. Neste capítulo, as decisões referentes às leis serão analisadas em conjunto, assim 

como destacadas por assuntos específicos, para efeito de comparação interna. Por exemplo, no 

que tange às leis que tratam de regulação stricto sensu, é interessante observar a alteração do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde as incipientes discussões na década de 1990 

sobre o modelo de Estado regulador e o advento das agências reguladoras no ordenamento 

jurídico brasileiro, até as decisões proferidas nos últimos anos, para que se possa perceber a 

compreensão do tema no direito brasileiro201. Não apenas o conteúdo dos votos, mas o modo 

como o Supremo Tribunal Federal julgou a questão também ajuda a ter uma boa percepção de 

como o assunto se desenvolveu ao longo dos anos na doutrina e na jurisprudência e a própria 

conjuntura político-econômica de cada época202. 

Feitas essas considerações iniciais, a partir da pesquisa realizada, foi elaborada uma 

divisão das decisões em sete temas mais específicos, o que denota certa diversidade dentro do 

tema mais amplo da intervenção do Estado na economia203. Isso aparecerá nos tópicos 

                                                             
200 “Concerning timing, none of the cases selected for study was decided – or even filed – before 1988. In part, this 
is because the STF spent much of the period from 1985 (regime transition) to 1988 (constitutional transition) in 
something of a holding pattern, waiting to determine where it would fit, and what role it would play, in the new 
democracy's reformed constitutional structure.” KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in 
Argentina and Brazil. Nova York: Cambridge University Press, 2012. p. 163. Em tradução livre: “Em relação ao 
tempo, nenhum dos casos selecionados para estudo foi decidido – ou até arquivado – antes de 1988. Em parte, isso 
ocorre porque o STF passou grande parte do período de 1985 (transição de regime) para 1988 (transição 
constitucional) em algo como um estado de espera, esperando para determinar onde se encaixaria, e qual o papel que 
desempenharia, na estrutura constitucional reformada da nova democracia.” 
201 Parte da doutrina mantém até os dias atuais o entendimento de que a delegação de poder normativo às agências 
reguladoras é inconstitucional. No direito brasileiro, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello é o maior 
expoente dessa corrente, v. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 34. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2019. p. 366-368. No direito americano, um dos críticos mais citados ao estado administrativo é o 
originalista: LAWSON, Gary S. The rise and rise of the administrative state. Harvard Law Review, v. 107, n. 6, 
1994. p. 1237-1241. 
202 Isso também fica nítido no exame dos julgamentos das leis acerca dos planos econômicos das décadas de 1980 e 
1990. 
203 Há quem utilize o termo atuação do Estado na economia em vez de intervenção: “Sendo assim, mais correto 
seria falar de atuação do Estado em relação à economia (e também vice-versa, de atuação da economia sobre o 
Estado), do que se referir a “intervenção” ou a “interferência” do Estado na economia.” ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. Empresas estatais: o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018. p. 35. 
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subsequentes para ilustrar algumas relações tendenciais internas das categorias. As análises 

quantitativa das decisões do Supremo Tribunal Federal e qualitativa dos argumentos serão feitas 

apresentando essas diferentes categorias e todas em conjunto. Além disso, para destrinchar a 

presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, os argumentos foram divididos em 

três espécies distintas204, sempre levando em conta a argumentação principal (ratio decidendi) 

dos julgados: (i) argumentos normativos, quando baseados majoritariamente em normas jurídicas 

– regras ou princípios – e precedentes; (ii) argumentos pragmáticos, quando considerados o 

contextualismo, o antifundacionalismo e o consequencialismo205 da decisão; e (iii) argumentos 

deferenciais ou institucionais, quando priorizam de forma expressa as razões de natureza 

institucional para decidir206. 

Em relação ao pragmatismo, cada vez mais comum na doutrina e na jurisprudência do 

direito brasileiro207, a doutrina apresenta três elementos fundamentais: (i) antifundacionalismo; 

(ii) contextualismo; e (iii) consequencialismo. São conceitos com grande afinidade e conexão 

entre si. De forma resumida, o antifundacionalismo rejeita que o pensamento tenha algum ponto 

de partida ou fundação estática e perpétua. O contextualismo consiste na valorização da 

experiência prática. Por fim, o consequencialismo importa conduzir sempre uma investigação 

voltada ao futuro, por meio de uma antecipação prognóstica208. São conceitos que guardam forte 

conexão entre si, podendo não ser possível precisar as exatas zonas de incidência de cada um. 

Em suma, não formam círculos tangentes, mas sim círculos secantes. Há uma zona em que é 

                                                             
204 Classificação inspirada e simplificada de: KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in 
Argentina and Brazil. Nova York: Cambridge University Press, 2012. p. 12-18. 
205 Esta é uma das características do pragmatismo jurídico. Para aprofundamento, v. ARGUELHES, Diego Werneck. 
Deuses pragmáticos, mortais formalistas: a justificação conseqüencialista de decisões judiciais. Dissertação de 
mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2006; MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a 
intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
cap. 1, p. 23-103; POSNER, Richard A. Law, pragmatism, and democracy. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 2003. 
206 LEAL, Fernando. Consequenciachismo, principialismo e deferência: limpando o terreno. Dilema é, de fato, 
meramente aparente. Disponível em: <https://www.jota.info/stf/supra/consequenciachismo-principialismo-e-
deferencia-limpando-o-terreno-01102018>. Acesso em 13 de julho de 2019. O debate entre argumentos normativos e 
pragmáticos envolve como decidir, enquanto o argumento deferencial envolve quem deve decidir. Há dois níveis de 
argumentação. Na justificação das decisões, é possível encontrar sobreposições entre argumentos normativos com 
pragmáticos, bem como destes com argumentos deferenciais. 
207 A Lei nº 13.655, de 2018, acrescentou 10 (dez) dispositivos à Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 
com viés pragmático (arts. 20-30). 
208 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia 
à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 31-32; BINENBOJM, Gustavo. 
Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito 
administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 54. 
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possível a incidência de mais de um dos elementos do pragmatismo. Em todo caso, será 

realizado esforço para tentar apresentar cada um dos elementos separadamente nos acórdãos.  

A preocupação com o mundo real e com os efeitos práticos das decisões judiciais são 

contribuições relevantes do pragmatismo jurídico. Neste trabalho, constatou-se que o Supremo 

Tribunal Federal decide um grande número de matérias fundado primordialmente nas possíveis 

consequências que a sua decisão pode vir a causar no mundo dos fatos209, que é um dos 

principais elementos do pragmatismo incorporado pela metodologia constitucional 

contemporânea. 

 

3.1 O objeto do controle 

 

Antes de iniciar a apresentação da pesquisa empírica propriamente dita, é necessário 

tratar do objeto de controle, explicando o que se entende pelas expressões leis e atos normativos 

regulatórios e econômicos. 

Em relação ao aspecto formal, quando se fala em leis regulatórias e econômicas, estão 

incluídas todas as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas e medidas provisórias. 

Embora haja algumas diferenças quanto ao quorum de aprovação e previsão de temas específicos 

que devam ser tratados por cada uma das espécies normativas, o que importa destacar é que 

todas estas espécies têm força de lei, não há hierarquia entre elas210 e todas podem ser objeto de 

controle abstrato de constitucionalidade, independentemente se dotadas de efeitos gerais e 

abstratos ou se dotadas meramente de efeitos concretos211. Por sua vez, quando se trata de ato 

normativo regulatório e econômico estão incluídos tão-somente os atos normativos dotados de 

generalidade e abstração, pois somente estes são admitidos como objeto em ações abstratas de 

controle perante o Supremo Tribunal Federal212. 

Quanto ao aspecto material, leis e atos normativos regulatórios são aqueles que trazem ao 

ordenamento jurídico normas acerca das agências reguladoras, com previsão das suas 
                                                             
209 Para análise de alguns casos relevantes em que foram empregados argumentos consequencialistas pelo Supremo 
Tribunal Federal, v. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, 
história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 423-427. 
210 STF, RE 377.457, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 17/09/2008. O fundamento jurídico é que 
todas estas espécies normativas derivam diretamente da Constituição Federal, diferenciando-se apenas pela 
distribuição constitucional dos temas que cada uma deve tratar. 
211 A partir de 2008, o STF passou a admitir o controle de constitucionalidade de leis de efeitos concretos, desde que 
a controvérsia tenha sido suscitada em abstrato (v. ADI nº 4.048; ADI nº 3.949; ADI nº 5.449-MC). 
212 STF, ADI nº 4.409, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 06/06/2018. 
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características, enquadramento administrativo, normatizam o seu âmbito de atuação, especificam 

os seus poderes administrativos, a composição da sua diretoria, a composição e o regime jurídico 

de seus servidores públicos concursados. De igual forma, normas que dispõem sobre serviços 

públicos próprios e impróprios também estão incluídas nesta categoria, pois regulam estes 

serviços. Essas são normas mais genéricas. Porém, normas mais específicas, que tratam de 

elementos pontuais destes temas também podem ser consideradas como regulatórias ou 

econômicas. Assim, eventual lei que disponha sobre a liberação de substância não contemplada 

por ato normativo da respectiva agência reguladora também é uma lei regulatória, na medida em 

que interfere na política regulatória de todo um setor.  

Ainda sob o aspecto material, leis e os atos normativos econômicos são normas que 

procuram disciplinar a economia sob o ponto de vista da atuação do Estado e dos particulares, 

seja de forma mais particular, com regras bastante específicas, ou de forma mais abrangente, 

como a previsão de um plano econômico que, por exemplo, institua o curso forçado de nova 

moeda. Normas que tratem da moeda corrente, da desestatização de empresas públicas e 

sociedades de economia mista, monopólios públicos, regime de minas, jazidas e riquezas 

naturais também estão sob este mesmo rótulo, pois a intervenção do Estado no domínio 

econômico influencia decisivamente a atuação dos particulares. Normas sobre liberdade 

econômica, atingindo diretamente atividades privadas, impondo obrigações aos particulares ou 

impedindo o Poder Público de interferir em negócios privados, como a impossibilidade de o 

Poder Público estipular preços cobrados por particulares, também se encaixam em leis e atos 

normativos econômicos. 

Como se nota, a regulação da economia é um fenômeno abrangente e multifacetário, com 

grande heterogeneidade213, daí a dificuldade em se definir o conceito de regulação214. O Estado 

emprega distintas estratégias regulatórias em função das necessidades concretamente verificadas 

na sociedade e na economia. Esta complexidade fez com que a análise da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal fosse dividida em temas apartados para fins didáticos e de 

comparação entre si (v. Capítulo 3, abaixo). Ademais, o tratamento das normas regulatórias e 

econômicas na própria Constituição Federal sob o mesmo Título VII (“Da Ordem Econômica e 

                                                             
213 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 25. 
214 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: theory, strategy and practice. 
2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 2. 
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Financeira”) é um claro sinal que, por vezes, as matérias encontram-se sobrepostas, sem uma 

nítida fronteira de separação. 

 

3.2 A divisão por temas 

 

Com o escopo de sistematização da investigação sobre os aspectos quantitativo e 

qualitativo das decisões do Supremo Tribunal Federal, cumpre realizar uma divisão por temas. A 

dificuldade é de selecionar casos que tenham pontos em comum e que eventualmente possam ter 

sutilezas que não impeçam o exame conjunto dos subcasos. Como toda classificação, o norte é a 

sua utilidade. Sempre é possível realizar a divisão com mais ou com menos grupos, até mesmo 

com dezenas ou apenas dois grupos dentre as ações abstratas selecionadas, mas isso pode fazer 

com que perca o sentido uma análise mais específica. Ciente dessa dificuldade, a divisão por 

eixos temáticos proposta para englobar os assuntos regulatórios e econômicos é a seguinte: (i) 

governança econômica; (ii) desestatização; (iii) monopólios; (iv) regime jurídico das agências 

reguladoras e demais entidades da Administração Pública; (v) intervenção do Estado em serviços 

públicos próprios; (vi) intervenção do Estado em serviços públicos impróprios; e (vii) 

intervenção do Estado em atividades econômicas. Cada uma dessas categorias tem 

especificidades, como se passa a demonstrar. 

Governança econômica215. Esse tema engloba leis e atos normativos que versam acerca 

de planos econômicos, regimes monetários, normas de indexação da economia, limitação da taxa 

de juros e respectivas normas de transição. Em suma, assuntos que envolvem a normatização do 

dinheiro. Durante as décadas de 1980 e 1990, o Brasil viveu um período de aguda crise 

econômica, com o Poder Executivo tentando conter problemas econômicos por meio da edição 

de seis planos de estabilização econômica216. Diversas medidas provisórias foram editadas, 

inclusive para proibir a concessão de liminares em face de tais planos. Apesar de, à primeira 

vista, violarem o direito fundamental de acesso à justiça, o Supremo Tribunal Federal não 

declarou a sua inconstitucionalidade. Outra decisão controversa foi sobre o parecer do Poder 

Executivo, editado dias após a promulgação da Constituição de 1988, que entendia pela não 
                                                             
215 As ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 223-MC, ADI nº 272-MC, ADI nº 295-MC, ADI nº 4, ADI nº 
493, ADI nº 534, ADI nº 959-MC, ADI nº 4.568 e ADPF nº 77-MC. 
216 AGUILLAR, Fernando Herren Fernandes. Direito econômico: do direito nacional ao direito supranacional. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 177-184; FAVETTI, Rafael Thomaz. Controle de constitucionalidade e política 
fiscal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 102-113. 
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auto-aplicabilidade do polêmico artigo 192, § 3º da Constituição Federal, norma constitucional 

que previa o limite da taxa de juros reais até 12% ao ano. O Supremo também confirmou a sua 

presunção de constitucionalidade. 

Desestatização217-218. Durante a década de 1990, o Programa Nacional de Desestatização, 

marco institucional da inclusão das privatizações no processo de reformas econômicas (Lei nº 

8.031/1990), tinha por objetivo diminuir o número de empresas públicas federais, mantendo-se 

com a União as chamadas golden shares ou ações de classe especial (Lei nº 6.404/1976, art. 17, 

§ 7º) das empresas privatizadas, conferindo-lhe poder de veto em determinadas matérias. Na 

esteira da União, alguns estados também instituíram os seus respectivos programas estaduais de 

desestatização de forma bastante similar219. As medidas então adotadas representam uma 

resposta à crise fiscal que provocou o esgotamento da capacidade de investimento do setor 

público e colocou em xeque o modelo de economia amplamente estatizada220. Os leilões foram 

marcados por batalhas judiciais e também por ações abstratas que impugnavam a sua 

constitucionalidade. 

Monopólios221. A Constituição Federal de 1988 previu a existência de monopólios 

públicos da União em seu artigo 177, sobre o petróleo, gás natural, hidrocarbonetos e atividades 

nucleares. A Emenda Constitucional nº 9, de 1995, flexibilizou o regime dos três primeiros, 

abrindo o mercado à iniciativa privada. Facultou-se a contratação de empresas estatais ou 

privadas para realizar atividades que vinham sendo desenvolvidas pela Petrobrás. Como 

praticamente todo tema altamente relevante, foi atribuído ao Supremo Tribunal Federal decidir 

sobre a constitucionalidade da norma. Além disso, em razão da inexistência de disposição 

constitucional expressa sobre o monopólio do serviço postal pela Empresa Brasileira de Correios 

                                                             
217 As ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 562-MC, ADI nº 234, ADI nº 1.549-MC, ADI nº 1.564-MC, 
ADI nº 1.597-MC, ADI nº 1.724-MC, ADI nº 1.582 e ADI nº 2.452. 
218 A Lei nº 8.031/1990 utiliza o termo desestatização. Parte da doutrina entende que esta expressão é gênero da qual 
a privatização é espécie. KATO, Rosângela Lieko. Desestatização. In: CARLI, Vilma Maria Inocêncio (Org.). O 
direito econômico constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 101. 
219 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do Estado na economia. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 165: “Além destas medidas, a privatização de 37 grupos empresariais entre 1990 e 2000, a 
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da emenda ao artigo 37 da Constituição Federal, que definiu a 
eficiência como um princípio da administração pública [...]. Tais reformas também tiveram efeito no setor financeiro 
estatal. Entre 1995 e 2002, foram privatizados 18 bancos públicos.”  
220 PINTO JR., Mario Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. São Paulo: Atlas, 2010. p. 
43-55; COUTINHO, Diogo R. Direito e economia política na regulação de serviços públicos. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 71-88. 
221 As ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 3.273, ADI nº 3.366 e ADPF nº 46. 
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e Telégrafos222-223, a lei que concede a exclusividade à estatal (Lei nº 6.538/1978) foi 

questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Estas duas discussões envolvem a própria 

definição do papel do Estado na ordem econômica, tendo gerado interessante discussão224. 

Regime jurídico das agências reguladoras e demais entidades da Administração 

Pública225. No mesmo contexto de reforma estatal226, as agências reguladoras, autarquias com 

regime especial, surgiram no direito brasileiro na década de 1990227. Estas entidades apresentam 

algumas características não usuais em relação às demais autarquias, como, por exemplo, (i) a 

autonomia administrativa reforçada com restrição ao poder de exoneração dos seus dirigentes 

com a previsão de mandatos fixos e não coincidentes com os mandatos dos respectivos Chefes 

do Poder Executivo e impossibilidade do interposição de recurso hierárquico impróprio; e (ii) 

autonomia normativa pela expedição de atos normativos com base no poder normativo fundado 

nos chamados princípios inteligíveis228. Esses atributos geraram algumas perplexidades em razão 

de concepções clássicas sobre a separação de poderes229 e o princípio da legalidade230 e logo 

foram objeto de ações abstratas para o Supremo Tribunal Federal decidir acerca da sua 

constitucionalidade. 

                                                             
222 SADDY, André. Formas de atuação e intervenção do Estado brasileiro na economia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. p. 191. 
223 Parte da doutrina entende que a previsão constitucional do monopólio postal consta do artigo 21, X da 
Constituição Federal, v. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte 
introdutória, parte geral e parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 529. 
224 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia 
à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 255-261. 
225 A ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 1.668-MC, ADI nº 1.666-MC, ADI nº 2.095-MC, ADI nº 
2.167-MC, ADI nº 1.642, ADI nº 2.225, ADI nº 1.949, ADC nº 23, ADI nº 5.501-MC, ADI nº 4.923 (julgamento em 
conjunto com as ADIs nºs 4.679, 4.747 e 4.756) e ADI nº 4.874. 
226 VILELA, Danilo Vieira. Agências reguladoras e a efetivação da ordem econômica constitucional brasileira. 
Salvador: Juspodivm, 2018. p. 27-88; BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e concorrencial. 7. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. p. 232-235. 
227 Apresentando nuances, v. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 
administrativo econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 269-313. 
228 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 351-462. 
229 ACKERMAN, Bruce. Good-bye Montesquieu. In: ROSE-ACKERMAN, Susan; LINDSETH, Peter L. (Orgs.). 
Comparative administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2012; CAROLAN, Eoin. The problems with the 
theory of the separation of powers. University College Dublin (UCD) – School of Law, 2009. 
230 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. cap. 9, p. 231-280; 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n. 236, abr-jun., 2004. 
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Intervenção do Estado em serviços públicos próprios231. O conceito de serviço público é 

dinâmico no tempo e no espaço, além de variar, por vezes, segundo a concepção e a ideologia de 

cada autor232. Em geral, os autores qualificam como uma atividade prestacional em favor dos 

cidadãos, mas a dificuldade é dizer quais atividades se enquadram no conceito. Os serviços 

públicos próprios têm previsão no artigo 175 da Constituição Federal, sendo a principal 

característica que os distinguem dos serviços públicos impróprios a titularidade deles pelo 

Estado. Por isso, a iniciativa privada só pode prestá-los se houver a concessão administrativa por 

meio de processo de licitação, observados os requisitos do mencionado artigo 175 e das leis que 

regem tais concessões233. Em geral, nestes casos há certa relativização da concorrência234. 

Intervenção do Estado em serviços públicos impróprios235. Estes serviços públicos236 são 

atividades prestacionais com liame imediato com os indivíduos, podendo os seus beneficiários 

serem identificados e a sua fruição quantificada, excluindo os serviços públicos próprios. Estão 

incluídos nessa categoria os serviços públicos de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 

209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217) e ciência e tecnologia (CF, art. 

218). A razão pela formação de uma categoria destacada se dá porque tais serviços são 

                                                             
231 As ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 2.299-MC, ADC nº 9, ADI nº 2.337-MC, ADI nº 3.521, ADI 
nº 1.863, ADI nº 3.225, ADI nº 3.729, ADI nº 3.768, ADI nº 845, ADI nº 2.649, ADI nº 3.944, ADI nº 2.340, ADI nº 
3.343, ADI nº 1.491-MC e  ADI nº 1.746. Em relação à ADI nº 3.343, esta foi incluída nesta categoria por um 
critério aproximativo, pois as suas regras são impostas majoritariamente a serviços públicos próprios e as discussões 
versaram sobre o artigo 175 da Constituição Federal. 
232 CHEVALIER, Jacques. O serviço público. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 19: “Do mito, o serviço público 
apresenta efetivamente todos os aspectos essenciais: a amplitude e a profundidade das ressonâncias que ele desperta 
em cada um; as mudanças de significado que ele admite; a força atuante atestada pelos efeitos sociais e políticos que 
ele produz; a tensão entre a representação e a realidade.” 
233 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 143. 
Correspondem à concepção restritíssima de serviço público proposta pelo autor. 
234 A relativização da concorrência tem origem nos chamados monopólios naturais, que são caracterizados nas 
situações em que, dados os custos iniciais elevados, as economias de escala e o tamanho da demanda, o mercado 
funcionará de forma mais eficiente com um único agente econômico atuando como ofertante. Contudo, há técnicas 
para aumentar a concorrência em tais setores, v.g., a separação da operação da rede de prestação de serviços a partir 
da rede. SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores de 
infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 17 e p. 80-83. 
235 As ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 319, ADI nº 1.923, ADI nº 5.357, ADI nº 1.931, ADPF nº 292 
e ADC nº 17. 
236 Alguns autores rejeitam a nomenclatura de serviços públicos impróprios, preferindo função pública para o Estado 
e atividade econômica para o particular. “O regime jurídico da Educação não é o de serviços públicos, mas o de uma 
função pública irrenunciável pelo Estado, desempenhada em regime de não exclusividade. O particular que 
desempenha está sujeito ao regime de atividades econômicas em sentido estrito.” HERREN, Fernando Aguillar; 
LIMA, Renata Mantovani de. Serviços educacionais são serviços públicos? In: COUTINHO, Diogo R. et al. 
(Coords.). Direito econômico atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 170. 
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titularizados pelos particulares por direito próprio, isto é, independentemente de concessão237. 

Por conseguinte, a racionalidade econômica da prestação de tais serviços é diversa238. 

Contemporaneamente, a doutrina tem destacado a possibilidade de haver delegação por parte do 

Poder Público como forma de fomento dessas atividades em benefício da população. 

Intervenção do Estado em atividades econômicas239. A última categoria é das atividades 

econômicas exercidas por particulares em regime de concorrência (CF, art. 170). São atividades 

também reguladas pelo Poder Público com base no poder de polícia. O ponto maior de discussão 

é referente à intensidade da regulação, na medida em que os particulares desempenham as 

atividades por direito próprio, sendo abrangentes os princípios constitucionais aplicáveis240-241. 

Estas atividades podem ser exercidas diretamente pelo Estado quando necessárias aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei 

(CF, art. 173). 

Outra classificação útil a ser empreendida tem por base o ente federativo que editou a 

norma jurídica e divide as decisões que analisaram leis federais e leis estaduais (ou distritais). 

Essa classificação é comum e se justifica em razão da diferença observada no estudo empírico de 

como o Supremo Tribunal Federal decide sobre a constitucionalidade de leis federais e leis 

estaduais (ou distritais). O tratamento dado aos estados e municípios é criticado pela doutrina há 

                                                             
237 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 173-
180. 
238 “Mas uma das inovações dos últimos anos é justamente a criação de mecanismos contratuais capazes de estender 
o instituto da delegação aos serviços públicos sociais, que são exercidos pelo Estado, mas sem a exclusão da 
iniciativa privada.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013. p. 468. 
239 As ações pertencentes a esta categoria são: ADI nº 669-MC, ADI nº 2.163-MC, ADI nº 2.317-MC, ADI nº 1.918, 
ADI nº 2.435-MC, ADI nº 2.327, ADI nº 1.950, ADI nº 3.512, ADI nº 2.591, ADI nº 855, ADI nº 2.832, ADI nº 
1.980, ADPF nº 101, ADI nº 4.954, ADI nº 4.949, ADI nº 4.948, ADI nº 4.093, ADI nº 4.951, ADI nº 4.423, ADI nº 
4.955, ADI nº 4.950, ADI nº 4.952, ADI nº 4.862, ADI nº 5.062, ADI nº 451, ADI nº 907, ADI nº 750 e ADI nº 
4.613. 
240 JORDÃO, Eduardo. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 53. “A 
dificuldade decorre de que a Constituição determina igualmente a proteção a diversos outros valores (ou princípios) 
jurídicos, alguns dos quais podem, em dadas circunstâncias fáticas concretas, ser dificilmente conciliáveis com o 
ambiente concorrencial.” 
241 Os limites da regulação sobre a atividade privada ainda geram muitas controvérsias jurídicas. Nesse sentido, o 
professor Daniel Sarmento emitiu parecer discorrendo sobre os critérios a serem observados na regulação dos 
aplicativos de transporte individual de passageiros e pela impossibilidade de o legislador ordinário impedir a sua 
concorrência aos táxis. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/paracer-legalidade-uber.pdf>. Acesso em 2 
de abril de 2019. No link consta, de fato, o vocábulo “paracer” (sic) e é exatamente assim que o link funciona; se a 
palavra for substituída por “parecer”, o link não funciona. Também examinou a questão dos aplicativos de transporte 
individual de passageiros: BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações 
político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 
215-226. 
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algum tempo para assuntos em geral242. Veremos em que medida tais críticas podem ser 

aproveitadas às leis regulatórias e econômicas. Assim, explicadas as 7 (sete) categorias que 

fazem parte do objeto da presente dissertação, e a necessidade também de se fazer um exame 

comparando o grau de intervenção quando a lei ou ato normativo impugnado tem origem federal 

ou estadual, passa-se à análise quantitativa do controle de constitucionalidade. 

 

3.3 Análise quantitativa do controle de constitucionalidade abstrato no Supremo Tribunal 

Federal: as relações tendenciais 

 

Antes de adentrar o exame qualitativo das decisões, no presente tópico será apresentado 

um levantamento comparativo de todas as ações abstratas julgadas pelo Supremo Tribunal 

Federal e das ações abstratas envolvendo matéria regulatória e econômica a fim de avaliar o grau 

de intervenção do Supremo Tribunal Federal na produção legislativa dos Poderes Legislativo e 

Executivo. Como o objeto deste trabalho é verificar os graus de presunção de constitucionalidade 

das leis e atos normativos, o levantamento que será utilizado leva em consideração apenas as 

ações de controle abstrato de normas243. A principal intenção subjacente à análise desses dados é 

verificar empiricamente, com um razoável nível de segurança, se há indícios de que a atividade 

de controle de constitucionalidade exercida pelo Supremo adota postura autocontida de não 

declarar a inconstitucionalidade das normas questionadas e em que medida. 

Três observações são imprescindíveis para a adequada leitura dos dados obtidos. A 

primeira refere-se ao resultado de parcial procedência das demandas. Embora nestas hipóteses o 

Supremo Tribunal Federal tenha, em alguma medida, invalidado a lei ou o ato normativo, essa 

invalidação pode ter sido ínfima. Em outras palavras, por vezes a parcial procedência está muito 

mais próxima ao resultado de improcedência em ação direta de inconstitucionalidade do que à 

                                                             
242 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 334: “[O] STF tem impedido que a forma federativa de Estado exerça 
uma de suas funções mais importantes, que é permitir que experiências institucionais inovadoras possam ser 
praticadas nos governos locais [...].” 
243 Os dados estatísticos foram extraídos do site do STF: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>. Mais 
especificamente, a maioria das informações foram retiradas da aba “Controle Concentrado Estatística” 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_GERAL>. Nesta aba consta um 
link com os dados compilados para visualização online ou para download de documento acessível em formato Word: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/estatistica/ControleConcentradoGeral/CC_Geral.m
html>. Acesso em 5 de abril de 2019. Qualquer outra fonte será expressamente informada no corpo do texto ou em 
nota de rodapé. 
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procedência de demanda. No julgamento do limite de aumento das mensalidades escolares (ADI 

nº 319), o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a lei que prevê a limitação do 

aumento das mensalidades escolares ao índice geral de reajuste dos salários. Este é, 

inequivocamente, o objeto principal da demanda. Porém, o Tribunal julgou procedente a parte da 

lei que previa uma eficácia retroativa a março e em partes que pudessem violar o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, em razão de aspectos laterais, a 

demanda foi julgada parcialmente procedente, mas o que interessa principalmente é a 

constitucionalidade da imposição legal de limites ao aumento das mensalidades escolares. Em 

outra oportunidade, a Corte julgou constitucional a obrigatoriedade de informação, nos rótulos 

de embalagens de café comercializado em estado da federação (ADI nº 2.832). Este é objeto 

principal da demanda. Entretanto, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da lei na parte em 

que estendia seus efeitos a outros estados da federação. Novamente, apenas um aspecto acessório 

foi declarado inconstitucional, mas o resultado formal é de parcial procedência da demanda. 

Nestas e em outras hipóteses, é plausível o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal 

interferiu minimamente no âmbito do legislador, ao declarar a constitucionalidade dos objetos 

centrais das leis impugnadas, conforme discriminado ao longo do texto. 

A segunda diz respeito à contingência de o Poder Judiciário apenas julgar as demandas 

propostas, estando adstrito, em grande medida, aos termos do pedido formulado pela parte 

legitimada (princípio da congruência). Imagine-se que uma determinada lei prevê um regime 

jurídico de uma entidade administrativa. Em seguida, 4 (quatro) legitimados ajuízam demandas 

para verem declaradas a inconstitucionalidade de determinados dispositivos legais. Em 3 (três) 

ações, os legitimados impugnam os institutos jurídicos previstos nos artigos x, y e z. Na outra 

demanda, o legitimado impugna os mesmos institutos e mais o instituto previsto no artigo w. 

Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que x, y e z são constitucionais, mas w é 

inconstitucional, ele julgará as três primeiras demandas improcedentes e a quarta demanda 

parcialmente procedente. Esta hipótese ocorre com frequência e ocorreu no julgamento da ADI 

nº 4.923. Constou do dispositivo do acórdão: “Relativamente à ADI 4679, julgo o pedido 

procedente em parte, apenas para declarar a inconstitucionalidade material do art. 25 da Lei nº 

12.485/2011; relativamente às ADI 4747, 4756 e 4923, julgo os pedidos improcedentes”. Este 

exemplo também poderia ter sido utilizado na primeira advertência: o Supremo Tribunal Federal 

analisou a constitucionalidade de aproximadamente 30 dispositivos legais que preveem o regime 
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jurídico de uma entidade administrativa e de todo um setor regulado, tendo declarado a 

inconstitucionalidade de apenas 1 (um) único artigo, que não altera a sistemática da lei 

impugnada: a parcial procedência está muito mais próxima à improcedência. Contudo, situação 

oposta também poderia ter ocorrido: a parte legitimada impugna 50 dispositivos legais. O 

tribunal constitucional entende que 49 deles são, de fato, inconstitucionais, mas 1 (um) dos 

dispositivos questionados é constitucional. O resultado da demanda também será de parcial 

procedência da demanda244. 

A terceira refere-se aos percentuais de cada um dos grupos individualmente 

considerados: como o número de casos na maioria dos grupos não é muito extenso (número de 

casos por grupo na ordem apresentada acima: 9, 8, 3, 10, 15, 6 e 25), a base de análise 

correspondente também não é tão ampla. O problema é que 1 (um) ou 2 (dois) casos julgados em 

determinado sentido têm grande aptidão de impactar o percentual em valor considerável. 

Portanto, a análise quantitativa tem grande valor, sendo a divisão por grupos relevantes para fins 

de identificar eventual área que altere os percentuais de intervenção do Supremo Tribunal 

Federal nas leis e atos normativos. A par dessas considerações, passa-se ao exame quantitativo 

geral e, em seguida, dividido nas classes já especificadas. 

Essas advertências têm o propósito de alertar que a frieza dos números pode não 

representar, necessariamente, a dinâmica real da interferência por parte de um tribunal 

constitucional, podendo funcionar como um mero indicativo que deve ser lido de forma 

cautelosa245. A primeira das observações acima (relativa à parcial procedência) permite que 

quem estiver encarregado de apresentar os dados situe as parciais procedências na categoria que 

ela mais se aproxima. Assim, verificando o enquadramento adequado e transferindo as parciais 
                                                             
244 Este exemplo demonstra que categorias jurídicas estanques – de forma binária, trinária ou maiores – muitas vezes 
não são capazes de revelar nuances existentes. Há outros exemplos: v.g., no âmbito do direito administrativo, as 
categorias separadas ato discricionário e ato vinculado são questionadas pela doutrina, tratando-se atualmente como 
graus de vinculação, v. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 207-256; na regulação, os graus entre 
mercados livres e regulados, v. COGLIANESE, Cary; MENDELSON, Evan. Meta-regulation and self-regulation. 
In: BALDWIN, Robert (et al.). The Oxford handbook of regulation. Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 1. 
245 “A utilização de estudos empíricos que identificam a quantidade de decisões mantidas pelos tribunais é um 
mecanismo bastante imperfeito para revelar a real eficácia das doutrinas deferenciais. Isto porque estes estudos não 
captam um dos seus efeitos mais significativos, que é a dissuasão. Ora, no momento em que a Suprema Corte afirma 
e consagra uma orientação deferencial, ela envia para todos os potenciais litigantes uma clara mensagem no sentido 
de que relutará em reverter decisões administrativas. Isso só será feito em casos extremos, em que a decisão 
contestada seja particularmente viciada. Esta mensagem produz o efeito de desincentivar contestações 
fundamentadas em vícios menores ou incertos.” JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração 
pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. 
p. 580-581 (grifos no original). 
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procedências para a categoria de autocontenção judicial quando elas figuram mais próximo a esta 

categoria, o percentual que seria de 58,22% de demandas sem interferência do Supremo Tribunal 

Federal fica verdadeiramente em 63,29%, refletindo de forma mais precisa a real intervenção do 

Supremo nas normas regulatórias e econômicas federais e estaduais questionadas. A segunda 

nota (relativa ao princípio da congruência) é característica intrínseca da atuação do Poder 

Judiciário, sendo interessante ter ciência que este atributo também tem o condão, em tese, de 

influenciar os resultados quantitativos. 

A pesquisa cobre o período de 30 anos que vai da promulgação da Constituição Federal 

de 1988 até o fim de 2018. Nesse período, foram distribuídas um total de 6.644 ações de controle 

abstrato de normas, entre ADIs, ADCs, ADOs e ADPFs. Nesse universo de ações, 5.991 são 

ADIs, o que corresponde a 90,17% do total. Há 544 ADPFs (8,18% do total), 60 ADCs (0,90% 

do total) e 49 ADOs (0,73%)246. Além de o objeto impugnável por meio de ADI ser todas as leis 

federais e estaduais (CF, art. 102, I, a) editadas após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, ela está em plena operatividade há mais tempo. A ADC247 contava com um rol menor de 

legitimados ativos até o advento da EC 45/2004248, que uniformizou o referido rol para todas 

essas ações. A ADPF somente foi regulamentada em 1999249, tendo parâmetro de controle mais 

restrito, apenas preceitos fundamentais, e objeto mais amplo, pois não se limita aos atos 

normativos e estende-se aos três níveis de poder, respeitada a regra da subsidiariedade. Por essas 

razões, o número de ADIs é efetivamente bem maior250. 

                                                             
246 Os dados estatísticos foram extraídos do site do STF: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>. Mais 
especificamente, a maioria das informações foram retiradas da aba “Controle Concentrado Estatística” 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_GERAL>. Acesso em 5 de abril de 
2019.  
247 “[O] controle abstrato de normas foi concebido e desenvolvido como processo de natureza dúplice ou de caráter 
ambivalente.” (grifos no original). MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 1356. Contudo, esta ação conta com um requisito não exigido 
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade: a comprovação de controvérsia judicial relevante. 
“Assim, muito embora a Lei 9.868/1999 estabeleça a ambivalência da ADC com a ADI, existem nítidas diferenças 
entre as ações.” STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 489. 
248 A ADC tinha como legitimados o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 
Deputados e o Procurador-Geral da República (CF, art. 103, § 4º). A unificação do rol de legitimados fez que com a 
ADC deixasse de ser primordialmente um instrumento de governabilidade para ser um instrumento também em prol 
da democracia e dos direitos constitucionais. 
249 “Anteriormente à promulgação desse diploma legal [Lei nº 9.882, de 1999], a posição do Supremo Tribunal 
Federal era pela não auto-aplicabilidade da medida.” BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade 
no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 322. A primeira ADPF foi ajuizada em janeiro de 2000 e julgada em dezembro de 2005. 
250 Em relação à ADPF, há também outro fundamento: o requisito da inexistência de outro meio eficaz de sanar a 
lesividade (Lei nº 9.882/1999, art. 4º, §1º), denominado de subsidiariedade. As discussões sobre a extensão e os 
limites da subsidiariedade criaram insegurança jurídica em relação ao cabimento desta ação. Segundo Barroso: “O 
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Desse total de 6.644 processos distribuídos desde a Constituição Federal de 1988 até o 

fim de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou proferindo decisão final 4.491 processos 

(67,59% do total). Do universo de 4.491 ações de controle abstrato de normas recebidas no 

período, 1.081 tiveram algum êxito251, correspondendo a 24,07% das demandas julgadas. As 

restantes 75,93% das ações julgadas no período, isto é, 3.410 das leis ou atos normativos 

impugnados não foram retirados do ordenamento jurídico, seja por questão processual ou de 

mérito: 398 das ações abstratas tiveram o seguimento negado, 864 foram julgadas prejudicadas, 

280 julgadas improcedentes, 47 não providas, 277 não foram conhecidas, 266 tiveram o processo 

extinto,  19 desistências foram homologadas, 32 questões de ordem foram decididas e as demais 

foram classificadas no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal como “outros”, “conhecida 

e julgada sem pronúncia de inconstitucionalidade”, “decisão referendada” e “conhecido e negado 

provimento”. 

Significa dizer que, das ações abstratas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, 75,93% 

das decisões confirmam a constitucionalidade das normas atacadas ou o Supremo Tribunal 

Federal não adentrou o mérito para julgar a constitucionalidade da demanda. Constata-se que o 

número de normas declaradas inconstitucionais, em alguma medida, pelo Supremo Tribunal 

Federal é de cerca de um quarto das demandas a ele submetidas e que o tribunal se abstém de 

declará-la inconstitucionais em aproximadamente três quartos dos casos julgados252-253. Os dados 

                                                                                                                                                                                                     
descabimento de outros mecanismos concentrados de controle de constitucionalidade, como assinalado, é um 
elemento necessário para caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica a ADPF. Não se trata, porém, de 
elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos referidos acima, é preciso que os mecanismos 
subjetivos existentes sejam insatisfatórios, justificando uma intervenção concentrada por parte do STF.” 
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 339. O autor cita as posições de José 
Afonso da Silva e André Ramos Tavares, que rejeitam o caráter subsidiário da ADPF e, em sentido diametralmente 
oposto, de Zeno Veloso, que interpreta a subsidiariedade de forma literal para afastar o cabimento da ADPF quando 
houver meio objetivo ou subjetivo para sanar a lesividade (p. 335-337). Atualmente, a jurisprudência do STF 
interpreta o artigo 4, § 1º da Lei nº 9.882/1999 com reservas, cf. ADPF nº 33 e ADPF nº 79-MC. 
251 Êxito corresponde à classificação do resultado da demanda julgada pelo STF como “procedente”, “provida”, 
“procedente em parte” e “conhecida e provida”. 
252 Analisando apenas a invalidação de normas federais editadas somente pelo Congresso Nacional, há estudo 
sustentando a inexistência de ativismo judicial relevante por parte do STF. POGRENBINSCHI, Thamy. 
Judicialização ou representação?: política, direito e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
Diversamente, demonstrando certa confusão dos conceitos de ativismo e deferência, v. STRECK, Lenio Luiz. O que 
é isto, o ativismo judicial, em números? Disponível em: <www.osconstitucionalistas.com.br/o-que-e-isto-o-
ativismo-judicial-em-numeros>. Acesso em 23 de fev. de 2019. Em sentido similar, v. CAMPOS, Carlos Alexandre 
de Azevedo. Ativismo judicial: as dificuldades em se quantificar o qualitativo. Disponível em: 
<www.osconstitucionalistas.com.br/ativismo-judicial-as-dificuldades-em-se-quantificar-o-qualitativo>. Acesso em 
23 de fev. de 2019. Concordo com estes últimos autores: o ativismo é muito mais complexo do que a mera análise 
da quantidade de ações abstratas julgadas procedentes ou improcedentes. 
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oficiais revelam que são variadas as tentativas de judicialização de conflitos por parte dos órgãos 

e das entidades legitimadas a propor essas ações abstratas. 

Dentre as ações julgadas procedentes, total ou parcialmente, observou-se que, em 849 dos 

casos a declaração foi de procedência total (78,53%) e em 232 de procedência parcial (21,47%). 

O dado é, em certa maneira surpreendente, na medida em que, segundo a hipótese desta 

dissertação, o esperado seria um número maior de parciais procedência, sugerindo uma possível 

tendência maior de autocontenção do Supremo Tribunal Federal254. Todavia, importante destacar 

que a procedência integral de uma demanda não significa, necessariamente, a invalidação total 

de determinado diploma, mas tão-somente que os pedidos formulados na ação abstrata foram 

integralmente acolhidos. Em decorrência do princípio da congruência, regra-geral o julgamento 

do Supremo Tribunal Federal está limitado ao pedido formulado pelo legitimado interessado255. 

A partir desses dados sobre as leis em geral sobre o julgamento das ações abstratas de 

1988 a 2018, sem discriminação acerca dos temas, é possível contrastar com os resultados das 

ações abstratas julgadas no mesmo período com as leis objeto da presente dissertação, leis 

regulatórias e leis que tratam de direito econômico, para verificar se os percentuais indicam, 

quantitativamente, diferentes graus de  presunção de constitucionalidade das leis. O percentual 

relevante para fins de comparação é o de 24,07% de demandas em geral com algum êxito. 
                                                                                                                                                                                                     
253 Este percentual, por si só, não é capaz de indicar autocontenção judicial, v. ARGUELHES, Diego Werneck; 
RIBEIRO, Leandro Molhano. Preferências, estratégias e motivações: pressupostos institucionais de teorias sobre 
comportamento judicial e sua transposição para o caso brasileiro. Revista Direito e Práxis, v. 4, p. 85-121, 2013. p. 
88: “Vale notar, porém, que este não é necessariamente o caso. “Alto” e “baixo” são juízos relativos, e esta premissa 
precisaria ser de alguma forma justificada – por exemplo, com base em comparações controladas com outros países, 
ou com outros períodos da história do país. Além disso, mesmo que se adotasse um parâmetro explícito de 
comparação, a formulação de um juízo do tipo “alto/baixo” precisaria levar em conta a análise de Taylor (2008). 
Segundo o autor, no Brasil, ADIns e ADPFs muitas vezes são ajuizadas mesmo quando estão claramente fadadas ao 
fracasso, por atores movidos por considerações estratégicas externas ao mérito da decisão final do Supremo.” 
254 Quando os dados separam apenas leis e atos normativos federais, isto é, excluindo as leis e atos normativos 
estaduais e municipais, os percentuais sofrem acentuada variação. A constatação demonstra a não interferência do 
Poder Judiciário em questões próprias ao Poder Legislativo federal: do universo de 67 decisões finais declarando a 
inconstitucionalidade de leis federais, 26 cuidavam de questões relativas ao próprio Poder Judiciário ou às funções 
essenciais à justiça, o que representa 39% do total (bem mais que um terço). Se os casos de invalidação total ou 
parcial de leis federais pelo STF já são poucos, tornam-se ainda menos relevantes com a constatação de que mais de 
um terço deles dizerem respeito a normas relativas ao próprio Poder Judiciário, que tem competência para rever os 
atos dos demais Poderes, mas também autonomia e iniciativa legislativa para disciplinar a si mesmo. 
POGRENBINSCHI, Thamy. Judicialização ou representação?: política, direito e democracia no Brasil. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. p. 25-60 e 65-75. 
255 O princípio da congruência sofre relativização no âmbito dos processos objetivos. Quanto ao objeto, em regra, o 
STF está adstrito ao princípio da congruência, mas há exceção: a inconstitucionalidade por arrastamento (ADI nº 
2.501). Isso ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade implica, por conexão, correlação e 
interdependência, a inconstitucionalidade de outra norma que não foi objeto do pedido. Quanto ao parâmetro de 
controle, o Tribunal não está preso à fundamentação jurídica do legitimado ativo, podendo declarar a 
inconstitucionalidade por outros fundamentos diversos dos utilizados na inicial (ADI nº 3.796). 
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Adicionalmente, também é válida a comparação com o percentual de 13,32% de ações contra 

leis editadas pelo Poder Legislativo federal que foram julgadas procedentes ou parcialmente 

procedentes256. 

As 79 ações abstratas que versaram sobre leis regulatórias e econômicas foram julgadas 

da seguinte forma: 14 tiveram a cautelar257 indeferida258, 32 tiveram julgamento improcedente259, 

7 (sete) tiveram o pedido cautelar deferido, 15 tiveram julgamento de parcial procedência, 11 

tiveram julgamento de procedência260. Colocando de um lado, as ações que tiveram a cautelar 

indeferida, julgamento de improcedência e julgamento de procedência parcial com pequena 

interferência, chega-se a 50 ações abstratas (63,29%) e, do outro lado, as demandas que tiveram 

o pedido cautelar deferido, julgamento de procedência e julgamento de parcial procedência com 

grande interferência, atinge-se o total de 29 ações (36,71%). Esses resultados são inesperados, 

pois de acordo com a hipótese desta dissertação haveria uma diferença quantitativa maior do que 

a encontrada, sendo preciso descer aos detalhes de cada uma das categorias acima sugeridas para 

entender melhor essa divisão percentual. Também é imprescindível realizar a separação das leis e 

                                                             
256 Com base nos dados colhidos por Thamy Pogrenbinschi [de 1988 a 2009], Sérgio Victor analisa a deferência do 
STF ao Poder Legislativo federal: “Outro dado relevante é que, em ações que impugnam normas de fora do 
Congresso Nacional, o índice de julgamentos procedentes ou parcialmente procedentes é de 29,37%, contra apenas 
13,32% nos casos em que a lei impugnada emana do Congresso Nacional. A diferença é de mais da metade do 
percentual. VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 
entre o STF e o Congresso Nacional. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 213. 
257 O termo cautelar é utilizado pelo artigo 102, I, p, da Constituição Federal e pelos artigos 10-12 da Lei nº 
9.868/1999, já o vocábulo liminar é usado pela referida lei apenas para tratar do indeferimento liminar da petição 
inicial pelo relator (arts. 4º, 12-C e 15). Tecnicamente, a expressão cautelar deve ser entendida como tutela 
provisória. Enquanto a cautelar é um tipo de tutela jurisdicional, a tutela provisória consiste em técnica processual 
para concessão de tutela jurisdicional com base na urgência ou na evidência: ocorre a antecipação provisória dos 
efeitos da tutela definitiva. Já liminar refere-se ao momento inicial da demanda em que a tutela é concedida. 
Percebendo parcialmente o equívoco, o próprio legislador corrigiu o erro ao editar a Lei nº 9.882/1999: nesta lei, não 
há qualquer referência à cautelar, embora permaneça o termo liminar que, como explicado, refere-se ao momento da 
concessão da tutela provisória de urgência. O artigo 300, § 2º do CPC é didático: “A tutela de urgência pode ser 
concedida liminarmente ou após justificação prévia.” O termo processual tecnicamente correto é tutela provisória, 
mas pelo fato de as expressões constarem da Constituição Federal e das leis que regem o processo objetivo, elas 
serão usadas. Para aprofundamento, v. DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de direito processual civil. v. 2. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 647-738. 
258 O deferimento na cautelar na ADPF nº 77-MC foi incluído na categoria de indeferimento, pois a cautelar foi 
deferida para manter a constitucionalidade da norma impugnada. Em outras palavras, equivaleu a um indeferimento 
em ADI ou a um deferimento em ADC. 
259 Inclui-se nesta categoria o julgamento de procedência da ADC nº 9, considerando o caráter ambivalente das 
ADCs, o seu julgamento de procedência equivale ao julgamento de improcedência de ADI. 
260 Optou-se por não analisar duas ações abstratas não conhecidas (ADI nº 1.544 e ADC nº 23) em razão da 
dificuldade de vincular o resultado a uma eventual deferência judicial. Registre-se, contudo, que pode haver casos 
em que o STF não julga uma demanda como estratégia para não decidir. 
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atos normativos federais dos estaduais, sendo presumível que o resultado sofrerá razoável 

variação261. 

Governança econômica. No conjunto das 9 (nove) ações abstratas classificadas nesta 

categoria, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido cautelar em 5 (cinco) casos (as ações 

foram julgadas prejudicadas anos depois em 4 (quatro) hipóteses, em 1 (uma) ainda aguarda 

julgamento de mérito), julgou a demanda improcedente em 2 (dois) processos, em 1 (um) deles 

deferiu a cautelar e em 1 (um) julgou a demanda procedente. Há um índice de 77,77% dos casos 

em que houve a manutenção da presunção de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal 

Federal e em 22,23% a Corte concedeu a cautelar ou julgou definitivamente procedente o mérito 

da demanda. Portanto, nesta categoria há uma interferência quantitativa superior aos 57,14% 

referente a todas as ações abstratas analisadas neste trabalho. 

Desestatização. Dentre as 8 (oito) ações que compõem esta categoria262, o Supremo 

Tribunal Federal indeferiu a cautelar em 4 (quatro) demandas (as ações foram julgadas 

prejudicadas ou tiveram o seguimento negado anos depois em 3 (três) hipóteses, em 1 (uma) o 

julgamento de mérito ainda está pendente),  2 (duas) foram julgadas improcedentes, em 1 (uma) 

a cautelar foi deferida (depois foi julgada prejudicada)263 e 1 (uma) foi julgada parcialmente 

procedente. Em percentual similar ao anterior, o Supremo Tribunal Federal manteve a presunção 

de constitucionalidade em cerca de 75% dos casos, enquanto nos outros 25% dos processos 

houve deferimento da cautelar ou julgamento de parcial procedência. Neste caso, a parcial 

procedência (ADI nº 234) está mais próxima à procedência em ADI, uma vez que houve a 

declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos e a declaração parcial de 

inconstitucionalidade de outro dispositivo, todos da Constituição do Estado do Rio Janeiro, 

sendo todos dispositivos centrais, relativos à alienação de controle de estatais, não alterando, 

assim, os resultados percentuais. 

Monopólios. Neste grupo constam apenas 3 (três) demandas que envolveram os 

julgamentos relativos ao petróleo e ao serviço postal. Todas as ações foram julgadas 

improcedentes, tendo o Supremo Tribunal Federal prestigiado a opção legislativa em 100% dos 

                                                             
261 LIMA, Flávia Santiago. Jurisdição constitucional e política: ativismo e autocontenção no STF. Curitiba: Juruá, 
2014. p. 238: “Os dados acerca do controle concentrado, em particular das ADIs, apontam para um STF que 
controle preponderantemente os legislativos estaduais em questões relacionadas à Administração Pública.” 
262 A ADI nº 1.544 não foi contabilizada em razão do seu não conhecimento. 
263 A ação foi julgada prejudicada em razão da revogação da Lei objeto da demanda. Ainda assim, a concessão da 
cautelar mostra que o STF não adotou postura autocontida. 
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casos. A análise quantitativa desta categoria é monótona e não retrata, nem de longe, os 

históricos debates ocorridos em tais julgamentos264. Nos dois processos que analisaram aspectos 

sobre a constitucionalidade da flexibilização do regime do petróleo, é possível notar certa 

ascendência do Ministro Eros Grau na matéria de Direito Econômico. 

Regime jurídico das agências reguladoras e demais entidades da Administração Pública. 

Este conjunto contém 10 (dez) ações julgadas pelo Supremo Tribunal Federal265. Apenas em 1 

(uma) houve o julgamento de indeferimento da cautelar e em 1 (uma) o julgamento foi de 

improcedência. Nas demais houve o deferimento da cautelar em 3 (três) oportunidades (todas 

com o mérito pendente de julgamento) e em 5 (cinco) oportunidades houve o julgamento de 

parcial procedência das ações. Aqui, diversamente das categorias acima analisadas, há um 

percentual maior de demandas em que o Supremo Tribunal Federal não é inteiramente 

autocontido: em aproximadamente 20% dos casos houve a manutenção da presunção de 

constitucionalidade, já nos restantes 80% o Tribunal concedeu a cautelar ou julgou parcialmente 

procedente. Por outro lado, neste grupo não houve nenhum julgamento de integral procedência 

da demanda. Ressalte-se que uma das parciais procedências (ADI nº 4.923) está mais próxima à 

improcedência em ADI, eis que houve a manutenção da presunção de constitucionalidade do 

objeto central da lei, invalidando-se apenas a previsão contida no artigo 25 da lei que impunha a 

contratação de propaganda estrangeira exclusivamente por agência de publicidade nacional. Os 

resultados percentuais ficariam da seguinte forma: 30% para manutenção da presunção de 

constitucionalidade e 70% para interferência judicial. 

Intervenção do Estado em serviços públicos próprios. No universo das 15 demandas 

constantes deste grupo, 1 (uma) cautelar foi indeferida (ação foi julgada prejudicada) e em 6 

(seis) ações os pedidos da ação foram julgados improcedentes. Em 2 (duas) demandas houve 

deferimento da cautelar (ambas com mérito pendente de julgamento), em 2 (duas) o julgamento 

foi parcialmente procedente e em 4 (quatro) o julgamento foi integralmente procedente. Dessa 

forma, em cerca de 46,66% dos casos o Supremo Tribunal Federal manteve a presunção de 

constitucionalidade e em 53,34% houve alguma resistência. Nestes casos, as parciais 

procedências (ADIs nºs 845 e 3.521) estão mais próximas à procedência em ADI, pois houve a 
                                                             
264 “Provavelmente a mais interessante discussão acerca de monopólios públicos dos últimos anos envolveu a análise 
da compatibilidade entre alguns dispositivos da Lei do Petróleo, a Lei Federal nº 9.478/97, e o texto da Constituição 
pós-EC 9/95.” MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado 
na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 255. 
265 A ADC nº 23 não foi contabilizada em razão do seu não conhecimento. 
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invalidação da parte relevante e central da lei questionada (extensão da gratuidade a 

determinados modais e manutenção de outorgas vencidas). 

Intervenção do Estado em serviços públicos impróprios. Esta classe conta com apenas 6 

(seis) demandas. Em 3 (três) delas o julgamento proferido foi de improcedência e nas outras 3 

(três) foi de parcial procedência, chegando-se ao número de 50% de casos de manutenção 

integral da presunção de constitucionalidade e 50% em que o Supremo Tribunal Federal 

invalidou parcialmente a norma questionada. Nesta categoria não houve qualquer julgamento 

cautelar para manter ou afastar a norma do ordenamento jurídico. Nestes casos, a parcial 

procedência está mais próxima à improcedência em ADI em duas hipóteses (ADIs nºs 319 e 

1.923266): no primeiro caso, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente apenas parte da lei 

que previa uma eficácia retroativa a março e em partes que pudessem violar o direito adquirido, 

o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, mantendo-se o objeto central da lei, que é limitação do 

aumento das mensalidades escolares ao índice geral de reajuste dos salários; no segundo caso, o 

Supremo declarou parcialmente procedente apenas para conferir interpretação conforme a cinco 

dispositivos a fim de que os procedimentos sejam conduzidos de forma pública, objetiva e 

impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal, sem 

invalidar nenhum deles. Os resultados percentuais ficariam da seguinte forma: 83,33% para 

manutenção da presunção de constitucionalidade e 16,67% em sentido contrário. 

Intervenção do Estado em atividades econômicas. Este grupo é o maior deles, refletindo 

o grande número de atividades econômicas na sociedade. De um total de 28 ações julgadas, 2 

(duas) tiveram a cautelar indeferida (uma delas foi julgada prejudicada e a outra pende decisão 

de mérito), 16 foram julgadas improcedentes, 1 (uma) foi julgada parcialmente procedente 

(decisão  equivalente à autocontenção em razão do pedido formulado na ADPF nº 101), 1 (uma) 

teve a cautelar deferida, 6 (seis) foram julgadas procedentes e 2 (duas) foram julgadas 

parcialmente procedentes. Assim, em aproximadamente 67,85% das ações o Supremo Tribunal 

Federal manteve a escolha legislativa ou executiva, e em 32,15% das hipóteses invalidou a 

decisão do legislador. Nestes casos, a parcial procedência está mais próxima à improcedência em 

ADI em 1 (uma) hipótese (ADI nº 2.832). Nesta, o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade da lei exclusivamente na parte em que estendia seus efeitos a outros 

                                                             
266 O legitimado impugnou toda a Lei nº 9.637/1998 e um dispositivo da Lei nº 8.666/1993. Sucessivamente, requer 
a declaração de inconstitucionalidade do artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 22 da Lei 
nº 9.637/1998, e do artigo 24, XXIV da Lei nº 8.666/1993, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 9.648/1998.  
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estados da federação, conservando incólume o objeto central da norma. Os resultados 

percentuais ficariam da seguinte forma: 71,42% para manutenção da presunção de 

constitucionalidade e 28,58% em sentido contrário. 

Em relação ao resultado da votação dos acórdãos, dificilmente houve julgamento por 

unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação às classes governança econômica, 

monopólios e desestatização, temas de grande relevância para o Estado, contando com elevados 

percentuais de preservação da constitucionalidade das normas, interessa notar que houve poucos 

julgamentos por unanimidade. Nos monopólios, que obtiveram a validade de 100% das normas 

questionadas, as votações foram razoavelmente acirradas, sendo o resultado 7x3 em duas delas e 

6x4 em outra (considerando as ausências dos Ministros Celso de Mello e Menezes Direito). Na 

classe governança econômica, somente a ADPF nº 77-MC teve julgamento unânime, embora os 

resultados, em sua maioria, tenham sido um pouco mais folgados do que na classe dos 

monopólios. Na categoria desestatização, somente dois casos (ADI nº 1.724 e ADI nº 1.582) 

foram julgados de forma unânime267. 

Leis federais e leis estaduais (ou distritais). Do total das 79 ações abstratas analisadas, 

foram julgadas ao todo 36 leis e atos normativos federais e 43 leis e atos normativos estaduais. 

Em relação às leis federais, o Supremo Tribunal Federal preservou a presunção de 

constitucionalidade em 28 ações (entre indeferimento da cautelar e julgamento de 

improcedência) e em 8 (oito) demandas invalidou a lei ou ato normativo, sendo em 3 (três) casos 

deferimento de liminar, em 4 (quatro) processos julgou parcialmente procedente e 1 (um) julgou 

a demanda procedente. Em termos percentuais, em cerca de 77,77% dos processos julgados, a 

Corte manteve a presunção de constitucionalidade, contra 22,23% em que considerou a demanda 

procedente. Quanto às leis estaduais e distritais, a situação é diversa: dos 43 casos analisados, o 

Supremo Tribunal Federal manteve a presunção de constitucionalidade em 20 casos, enquanto 

nos outros 23 processos deferiu o pleito cautelar ou considerou a norma inconstitucional. Pela 

análise percentual, em 46,51% das demandas a presunção de constitucionalidade foi resguardada 

e em 53,49% não. Em outras palavras, em mais da metade dos julgamentos de normas estaduais 

ou distritais, o Supremo considerou a existência de violação à Constituição Federal268. 

                                                             
267 V. Anexo 1 “Decisões do Supremo Tribunal Federal em ações de controle abstrato de constitucionalidade sobre 
temas de regulação lato sensu (leis regulatórias stricto sensu e leis econômicas) de 1988 a 2018”. 
268 Em 2018, no âmbito do julgamento do controle de constitucionalidade abstrato pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, que julga a constitucionalidade de leis estaduais e municipais, cerca de 76,29% das leis 
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Em conclusão do presente tópico, partindo-se do maior índice de manutenção da 

constitucionalidade para a menor (considerando as procedências parciais de acordo com o 

espectro que melhor se encaixem, conforme exposto acima), a ordem percentual quantitativa de 

acordo com os temas é a seguinte,: 1º monopólios; 2º intervenção do Estado em serviços 

públicos impróprios; 3º governança econômica; 4º desestatização; 5º intervenção do Estado em 

atividades econômicas; 6º intervenção do Estado em serviços públicos próprios; 7º regime 

jurídico das agências reguladoras e demais entidades da Administração Pública. O que chama a 

atenção são os índices de baixa autocontenção quantitativa em relação às duas últimas 

categorias, inferiores à 50%. Uma possível explicação reside na constatação de que o Supremo 

Tribunal Federal é, de fato, mais intrusivo nas leis estaduais do que nas leis federais269. Nestes 

dois casos, o Tribunal foi muito pouco autocontido no exame das leis estaduais: em relação à 

intervenção do Estado em serviços públicos próprios, as 8 (oito) leis julgadas de forma intrusiva 

são todas estaduais, isto é, 100% dos casos; quanto ao regime jurídico das agências reguladoras 

e demais entidades da Administração Pública, dos 8 (oito) julgamentos interventivos, 5 (cinco) 

deles foram relacionados às leis estaduais, ou seja, 62,50% dos casos. É interessante observar 

que os temas de manifesta importância para o governo federal – monopólios, governança 

econômica e desestatizações – contaram com grande percentual de autocontenção, cerca de 

100%, 77% e 75%, respectivamente.  

Considerando os julgamentos apenas envolvendo leis e atos normativos federais, os 

índices percentuais de manutenção da constitucionalidade ficam dispostos da seguinte forma: 1º 

monopólios, intervenção do Estado em serviços públicos próprios e intervenção do Estado em 

atividades econômicas, todas as três categorias com 100% de manutenção da presunção de 

constitucionalidade; 4º intervenção do Estado em serviços públicos impróprios, com 83,33%; 5º 

governança econômica, com 77,77%; 6º desestatização, com 66,67%; 7º regime jurídico das 

agências reguladoras e demais entidades da Administração Pública, com 50%. A retirada das 

leis estaduais no cálculo alterou significativamente os percentuais, passando a três categorias a 

contar com 100% de manutenção da presunção de constitucionalidade. 

                                                                                                                                                                                                     
foram declaradas inconstitucionais. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-16/80-leis-questionadas-
tj-rj-sao-inconstitucionais>. Acesso em 17 de abril de 2019. 
269 Conforme já exposto, o STF tende a privilegiar as competências legislativas e administrativas da União em 
detrimento dos demais entes federativos. Além disso, quando entende pela competência formal de tais entes, a 
probabilidade de declarar a inconstitucionalidade material das suas leis e seus atos normativos é superior do que das 
leis e atos normativos federais. 
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Por conseguinte, os altos índices percentuais de leis e atos normativos regulatórios e 

econômicos que tiveram a sua presunção de constitucionalidade mantida (com exceção quanto às 

leis estaduais e distritais) servem como ponto de partida, ressaltando-se que a análise quantitativa 

é imperfeita e não capta todas as informações relevantes270. Dessa forma, forçoso prosseguir o 

estudo, passando-se à análise qualitativa da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos 

normativos. 

 

3.4 Critérios de análise qualitativa da presunção de constitucionalidade de leis e atos 

normativos 

 

O presente tópico tem como finalidade precípua definir critérios qualitativos de eventuais 

graus de presunção de constitucionalidade (por conseguinte, de deferência judicial). Para que 

seja possível a avaliação de diferentes graus de deferência judicial em razão do conteúdo da 

norma impugnada – para aferir a existência de um possível grau forte de deferência em relação 

às leis regulatórias e econômicas –, é necessário estabelecer um ou mais parâmetros 

qualitativos271. Com estes referenciais é possível verificar se a fundamentação das decisões 

confirma ou não os resultados obtidos na análise quantitativa dos julgamentos de leis regulatórias 

e econômicas acima citados. 

Serão utilizados três métodos para verificar a amplitude do controle judicial. O primeiro 

deles dispõe sobre o parâmetro de controle. A Constituição Federal é o documento jurídico com 

regras e princípios272, variando conforme o grau de abstração da norma, sendo princípios mais 

abstratos e regras mais concretas. Em geral, a invalidação de lei ou ato normativo com 

fundamento num princípio indica uma menor deferência do que a declaração de 

                                                             
270 ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Preferências, estratégias e motivações: 
pressupostos institucionais de teorias sobre comportamento judicial e sua transposição para o caso brasileiro. Revista 
Direito e Práxis, v. 4, p. 85-121, 2013. p. 89: “Em todos esses casos, o que é quantitativamente visível no mundo – 
um dado percentual de declarações de inconstitucionalidade parcial ou total – não muda. Mas há uma enorme 
diferença com relação à inferência que se faz sobre como o Supremo se comporta.” 
271 CANON, Bradley C. Defining the dimensions of judicial activism. Judicature, n. 66, v. 237, 1982/1983. p. 237-
247. O autor identifica seis dimensões qualitativas: majoritarismo; estabilidade interpretativa; fidelidade 
interpretativa; distinção entre o processo substantivo e o processo democrático; especificidade de política; 
disponibilidade para substituição das decisões políticas tomada por outros agentes.  
272 Segundo parcela minoritária da doutrina, também há postulados normativos, v. ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2018; VALE, André 
Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais: repensando a distinção entre regras, princípios e 
valores. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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inconstitucionalidade com base numa regra constitucional273. Já a invalidação de uma lei 

supostamente contrária a uma regra constitucional específica não indica, necessariamente, uma 

falta de deferência judicial, na medida em que o Tribunal pode simplesmente entender que a 

regra constitucional é aplicável e que a norma questionada está em contrariedade ao comando 

constitucional. Porém, a validação da norma por meio da superação da literalidade da regra 

constitucional ou de entendimento jurisprudencial consolidado, mantendo-se a presunção de 

constitucionalidade da norma, é um indicativo de que a hipótese seja de deferência, pois o 

Tribunal amplia o conteúdo da regra constitucional para conformar a lei ou ato normativo 

questionado.  

O segundo critério está relacionado ao objeto do controle judicial. Em todas as demandas 

que houve o julgamento de procedência, parcial procedência ou concessão de cautelar, o estudo 

vai apurar qual foi o objeto invalidado pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, se houve a 

invalidação de norma entendida com o próprio núcleo da lei ou do ato normativo ou, 

diversamente, se a invalidação recaiu sobre um aspecto lateral ou acessório do diploma 

impugnado. Tendencialmente, o julgamento de inconstitucionalidade do cerne do diploma indica 

uma menor deferência do que a invalidação de um aspecto acessório, que não é a ideia central 

constante da diploma ou mesmo a base de determinada política legislativa. Exemplificando, a 

invalidação de uma lei que trata de determinado serviço público é extremamente invasiva, porém 

o julgamento de inconstitucionalidade de eventuais efeitos retroativos não indica tamanha falta 

de deferência pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, um terceiro e principal critério busca examinar a própria intensidade do controle 

exercido. Diferentemente dos critérios anteriores, que têm um componente mais objetivo, este 

critério envolve a análise de como o Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade da 

norma, o que ele impõe ou deixar de cominar para que determinada lei ou ato normativo seja 

declarado constitucional. Como o Tribunal verifica a conformidade da lei impugnada em relação 

à Constituição Federal? Este critério retrata o verdadeiro grau de presunção de 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 

                                                             
273 “Será então ativista, porque naturalmente dotada de alto teor de criatividade normativa, toda decisão judicial 
expansiva dos significados de princípios constitucionais abstratos e imprecisos a ponto de regular diretamente 
condutas concretas, excluir espaços de liberdade de conformação do legislador democrático, criar novas regras 
constitucionais e direitos fundamentais implícitos, não obstante esses princípios revelarem tão só fins constitucionais 
relevantes a serem concretizados e não os meios concretos a serem empregados.” CAMPOS, Carlos Alexandre de 
Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 279. 
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Será possível identificar uma postura específica do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento de demandas regulatórias e econômicas? O controle do Supremo Tribunal Federal é 

menos intenso para o fim de declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos até certo 

ponto de duvidosa constitucionalidade? É isso o que se passa a testar no próximo tópico.  

 

3.5 Análise qualitativa da presunção de constitucionalidade de leis regulatórias e 

econômicas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

 

A análise quantitativa das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria regulatória e 

econômica demonstra percentualmente que a maior parte dos julgamentos têm resultado em prol 

da constitucionalidade da norma impugnada. Trata-se de mero indicativo de deferência judicial 

por avaliar exclusivamente o plano formal e de maneira horizontal o teor da parte dispositiva dos 

acórdãos. Contudo, não basta a simples improcedência em ação direta de inconstitucionalidade 

(ou equivalente em outra ação abstrata) para que se chegue à conclusão quanto ao grau forte de 

deferência do Supremo Tribunal Federal às leis e demais atos normativos impugnados. Neste 

caso, pode ser que haja concordância com o próprio mérito da lei. De forma semelhante, a 

procedência de ação direta de inconstitucionalidade (ou equivalente em outra ação abstrata) não 

importa, necessariamente, em inexistência de deferência judicial274. É preciso investigar as 

razões judiciais. Por exemplo, o julgamento de invalidação de dispositivo de lei com base em 

regra constitucional expressa em sentido oposto não tem correlação imediata e necessária com 

eventual falta de deferência do tribunal. Já o julgamento de violação à Constituição Federal com 

fundamento em princípio constitucional amplo, geral e indeterminado pode ser caracterizado 

como um sinal de falta ou de menor deferência do Supremo Tribunal Federal à lei ou ato 

normativo275. 

                                                             
274 LINDQUIST, Stefanie A.; CROSS, Frank B. Measuring judicial activism. Oxford University Press. Kindle 
Edition. p. 49: Moreover, the actual invalidation of federal statutes may reflect only the tip of the iceberg when it 
comes to the pragmatic effect of judicial review.” Em tradução livre: “Além disso, a invalidação real dos estatutos 
federais pode refletir apenas a ponta do iceberg quando se trata do efeito pragmático da revisão judicial.” 
275 “Em geral, o correto é o contrário: descumprir uma regra é mais grave que descumprir um princípio. E isso 
porque as regras têm uma pretensão de decidibilidade que os princípios não têm: enquanto as regras têm a pretensão 
de oferecer uma solução provisória para o conflito de interesses já conhecido ou antecipável pelo Poder Legislativo, 
os princípios apenas oferecem razões complementares para solucionar um conflito futuramente verificável.” 
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. p. 115. 
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Existem muitas variáveis que não são apreendidas pelo exame exclusivamente do 

comando do acórdão (procedente, improcedente ou parcialmente procedente)276-277. Dada a sua 

singeleza e possibilidade de análise no dispositivo dos acórdãos, uma dessas possíveis variáveis 

já foi adiantada: a verificação de quais parciais procedências estão mais próximas à 

improcedência (deferência) e quais devem ser mantidas na mesma categoria da procedência em 

ação direta de inconstitucionalidade. 

Ao prosseguir com a descrição da maneira como o Supremo Tribunal Federal analisa a 

presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos regulatórios e econômicos, o estudo 

examina quais são as justificativas da constitucionalidade das normas278. Aqui, mais importante 

do que verificar o resultado do acórdão, é aprofundar o exame do conteúdo da fundamentação da 

decisão. O foco é deslocado do dispositivo para a fundamentação279. A ideia é verificar de que 

                                                             
276 “A verificação empírica e a mensuração da deferência judicial, no entanto, envolvem dificuldades não 
negligenciáveis. Em primeiro lugar, porque a definição de uma postura intrusiva ou deferente requer a avaliação de 
variáveis complexas e multifacetadas. A intensidade do controle a ser aplicado a uma decisão administrativa 
concreta envolve uma série de considerações subjetivas e até mesmo políticas, tanto dos tribunais em si como dos 
demais atores envolvidos nesta decisão, cuja conversão em dados objetivos se revela uma tarefa tormentosa.” 
JORDÃO, Eduardo; CABRAL JR., Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um estudo empírico 
sobre o controle do TJ RJ à AGENERSA. Revista Estudos Institucionais, v. 4, n. 2, p. 537-571, 2018. p. 543. 
277 Confira-se exemplo formulado pela doutrina: “Essa alteração de finalidade legislativa, como argumentaremos em 
detalhes ao longo deste trabalho, não é apenas uma manobra de raciocínio jurídico cujas consequências se esgotam, 
ao fim e ao cabo, na decisão atingida naquele caso. Ao contrário, se levada a sério, a decisão do tribunal, embora 
tenha declarado constitucional o ProUni, tem efeitos normativos que podem acabar exigindo alterações no próprio 
desenho do ProUni, para que o programa possa continuar sendo constitucional ao longo do tempo. Ou seja: mesmo 
sendo deferente, no resultado, à escolha de política pública feita pelo Executivo, o tribunal pode ter afetado a 
substância dessa escolha - inclusive a ponto de alterar na prática o funcionamento do programa – devido à 
fundamentação que adotou para manter a constitucionalidade da lei. [...] No caso do ProUni, mesmo declarando 
constitucional a lei que instituiu o programa, a decisão do STF, se levada inteiramente a sério, “transformou” essa 
política pública ao lhe atribuir um desenho bem mais ambicioso que o plano original. Da promoção do acesso de 
uma geração específica ao ensino superior, na decisão do tribunal o ProUni passou a visar a redução das 
desigualdades regionais e sociais.” ARGUELHES, Diego Werneck; LIMA, João Marcelo da Costa e Silva. Políticas 
públicas, interpretação judicial e as intenções do legislador: o ProUni e o “cripto-ativismo” do Supremo Tribunal 
Federal. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 4, n. 2, maio/ago., 2017. p. 166 e 186. 
278 Reconhecendo que não há um único método de interpretação constitucional possível, mas vários, de acordo com 
o tema em julgamento, v. GRIFFIN, Stephen M. American constitutionalism: from theory to politics. Nova Jersey: 
Princeton University Press, 1998. p. 152: “One benefit of a pluralistic theory of constitutional interpretation is that it 
shifts attention away from the seemingly endless attempts of scholars to definitively justify their preferred theory 
and debunk rival theories. We concentrate instead on the actual practices of the Supreme Court and on the method of 
interpretation that best illuminates a particular clause and case.” Em tradução livre: “Um dos benefícios de uma 
teoria pluralista da interpretação constitucional é que ela desvia a atenção das aparentemente intermináveis 
tentativas dos doutrinadores de justificar definitivamente sua teoria preferida e desmascarar as teorias rivais. Em vez 
disso, nos concentramos nas práticas reais da Suprema Corte e no método de interpretação que melhor ilumina uma 
determinada cláusula e caso.” 
279 “O caso do ProUni aponta para uma bifurcação entre o resultado e a fundamentação, em que aquele expressa 
deferência (pois a norma foi formalmente mantida no lugar, como perfeitamente constitucional), mas esta expressa 
intervenção (pois a releitura judicial da finalidade do programa muda a própria natureza do ProUni e os critérios de 
desempenho).” ARGUELHES, Diego Werneck; LIMA, João Marcelo da Costa e Silva. Políticas públicas, 
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maneira os argumentos são expostos para confirmar a presunção de constitucionalidade ou para 

derrubá-la. A Corte busca a constitucionalidade da lei ou do ato normativo impugnado? E 

quando julga a inconstitucionalidade de lei, o tribunal se empenha para interferir na menor 

intensidade possível? Há elementos ou argumentos que indicam a existência de grau de 

presunção forte de constitucionalidade? Ou seja, o controle realizado é feito com pouca 

intensidade, admitindo, por exemplo, que as dimensões da proporcionalidade sejam avaliadas de 

forma menos rigorosa? Eventuais dados que subsidiem este tipo de informação são de grande 

relevância para a avaliação de eventuais graus de deferência judicial. 

Ademais, como as leis regulatórias e econômicas podem estabelecer restrições a direitos 

fundamentais280, é imprescindível verificar quais normas julgadas foram consideradas 

inconstitucionais e os fundamentos para tanto. A título de exemplo se houver 

inconstitucionalidade por violação de algum dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, a 

sua declaração não importa necessariamente em ausência de deferência e não mitiga o grau de 

deferência em relação às matérias regulatórias e econômicas. Pelo contrário, talvez seja um sinal 

de presunção fraca de constitucionalidade de matérias que violem direitos fundamentais e uma 

presunção forte de constitucionalidade de leis regulatórias e econômicas. 

Como visto no Capítulo 2, o Supremo Tribunal Federal não adota de forma consolidada 

os três standards de controle da presunção de constitucionalidade das leis, ao contrário da 

jurisprudência da Suprema Corte do Estados Unidos. A maioria das decisões do Supremo não faz 

qualquer referência à existência de diferentes graus de presunção de constitucionalidade, como 

se todas as leis e atos normativos tivessem o mesmo grau de presunção. O Tribunal, mais 

influenciado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, utiliza a proporcionalidade para 

avaliar a constitucionalidade das leis281. No entanto, o percurso rígido pelas três dimensões – 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito – nem sempre é seguido, o que 

                                                                                                                                                                                                     
interpretação judicial e as intenções do legislador: o ProUni e o “cripto-ativismo” do Supremo Tribunal Federal. 
Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 4, n. 2, maio/ago., 2017. p. 187. 
280 Tratando de decisão administrativa, mas com entendimento aplicável, mutatis mutandis, para leis e atos 
normativos, v. JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 172: “Em primeiro lugar, a 
própria ideia de que cada decisão administrativa possui uma específica natureza é superficial, e ignora o fato de que 
as decisões administrativas são, na verdade, constituídas por uma multiplicidade de aspectos substanciais, mais ou 
menos importantes.” (grifos no original). 
281 Conforme visto, parte da doutrina entende que há parâmetros de deferência dentro do exame da 
proporcionalidade, alterando os níveis da intensidade do controle judicial, v. RIVERS, Julian. Proportionality and 
variable intensity of review. Cambridge Law Journal, v. 65, n. 1, p. 174-207, 2006. 
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tem o efeito prejudicial de dificultar o controle social da decisão. Há casos em que a 

proporcionalidade está implícita na decisão282. Em outros, considerações de cunho pragmático 

são o fundamento da decisão. Em outras situações, o Tribunal apenas afirma que não houve 

violação a nenhum dispositivo constitucional, sem grandes considerações. São poucos os casos 

em que se encontram um discurso deferencial em favor da legislação, mesmo levando em conta a 

tecnicidade de leis regulatórias e econômicas. Este último é o mais claro e explícito elemento 

que indica grau forte de constitucionalidade de tais normas, mas este trabalho tem por objetivo 

investigar eventuais outros elementos que apontem na mesma direção. 

Em tópico acima, foi organizada uma divisão das ações abstratas em 7 (sete) grupos 

distintos, explicado brevemente o que cada um destes grupos significa. O esclarecimento teve o 

propósito de justificar a individualização dos grupos, apresentando algumas de suas 

características comuns que permitem que possam ser bem entendidos em determinado grupo. Em 

seguida, foi apresentado o índice numérico-percentual de deferência das ações abstratas em cada 

uma destas categorias. Nos tópicos abaixo, a divisão em 7 (sete) grupos permanece, porém agora 

o escopo é o exame da fundamentação. A fim de manter a sistemática de estudo com foco em 

grau forte de presunção de constitucionalidade, as manifestações expressas neste sentido terão 

maior destaque no texto. 

 

3.5.1 Governança econômica: a gravidade da crise e o impacto econômico da decisão 

 

A lógica da governabilidade econômica pode, em situações extremas, exigir medidas 

céleres, drásticas e eficazes para a manutenção da estrutura organizacional e de poder, 

posicionando-se em polo oposto ao direito283. As circunstâncias econômicas ou consequências 

econômicas podem impor a adoção de medidas não usuais para conter algum problema 

econômico, como, por exemplo, uma inflação descontrolada. Com isso, algumas previsões legais 

acabam em possível contradição com o texto constitucional, acarretando a análise da questão 

                                                             
282 Por exemplo, no julgamento dos planos econômicos, há juízos comparativos entre os direitos envolvidos, similar 
à proporcionalidade. Nos casos envolvendo a disciplina do comércio de artigos de conveniência em farmácias há 
julgados que utilizam a proporcionalidade de maneira explícita e outros que fazem a balanceamento entre os direitos 
conflitantes, porém sem referência expressa à proporcionalidade.  
283 PEREIRA JR., Ademir A. Legitimidade e governabilidade na regulação do sistema financeiro nacional: crise 
inflacionária, reforma constitucional e estabilidade econômica na jurisprudência do STF. In: COUTINHO, Diogo 
R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coords.). Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 305. 
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pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da 

medida. No cenário de crise econômico-financeira dos anos 1990 no Brasil, o Supremo Tribunal 

Federal teve de julgar uma série de normas que alegadamente buscavam garantir a governança 

econômica. 

A medida mais drástica tomada no âmbito dos planos econômicos foi, dentro do Plano 

Collor, o bloqueio de parte dos ativos de correntistas de bancos, deixando tais valores à 

disposição do Banco Central do Brasil284. Em meio à enxurrada de ações individuais que 

buscavam a liberação de tais valores propostas perante a Justiça Federal, o Governo editou 

medidas provisórias para impedir a concessão de liminar que resultasse no desbloqueio dos 

valores. Foram propostas 3 (três) ações diretas de inconstitucionalidade contra essa restrição 

(ADIs nºs 223, 272 e 295). Constou expressamente da ementa da ADI nº 223 “consequente 

necessidade de controle da razoabilidade das leis restritivas ao poder cautelar” e “critério da 

razoabilidade das restrições”, a indicar uma presunção forte de constitucionalidade de tais 

normas. Nos julgamentos das referidas ações, ficam nítidas as preocupações de caráter 

pragmatistas, ligadas às consequências econômicas de uma decisão que invalidasse a referida 

norma. O Ministro Sepúlveda Pertence registrou que: “Não se trata, apenas, de proteger leis de 

emergência. Repito: se fez uma reforma, que não tenho como avaliar neste momento, as suas 

repercussões.” Muitos ministros também apresentaram argumentos semelhantes. O Ministro 

Sydney Sanches fez uma pergunta retórica: “Pode um Juiz da Suprema Corte preocupar-se com 

aspectos políticos levados em consideração na elaboração das leis, incluídas as medidas 

provisórias? Penso que pode e deve.”285 Assim, considerou que as medidas provisórias integram 

um plano global, pelo qual o Poder Executivo tentava reequilibrar a economia do país, 

entendendo que a concessão da liminar pleiteada poderia trazer graves danos às providências 

                                                             
284 A doutrina majoritária classificou como inconstitucional esta “desapropriação temporária”, cf. WALD, Arnoldo. 
O novo direito monetário: os planos econômicos, os contratos, o FGTS e a justiça. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001; “A medida era um verdadeiro confisco, razão pela qual estava em contradição direta com o direito de 
propriedade (CF, art. 5º).” SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: 
teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 424. 
285 O Ministro Sydney Sanches prossegue: “Diante desse quadro, pergunto a mim mesmo: qual o mal maior? 
Permitir expressamente as medidas liminares que porão por terra um plano político-econômico, que, se tem as 
imperfeiçoes próprias da elaboração humana, não deixa de ter o nobre propósito de tentar um retorno à estabilidade 
econômica e social e um recomeço de desenvolvimento? Ou tolerar, temporariamente, que essas medidas não sejam 
permitidas, ao menos enquanto se desconhecem os efeitos do plano, se vier a ser aprovado pelo Congresso 
Nacional? Vou ficar com a solução que, salvo melhor juízo, a mim me parece mais interessante para o País, mais 
prudente para a Nação, mais atenta ao profundo sentimento de brasilidade, que ocupa o coração de todos nós.” 
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adotadas pelo Governo Federal286. Com esse tipo de fundamento, o Supremo Tribunal Federal 

indeferiu os pedidos cautelares287 e anos depois (6, 11 e 11 anos, respectivamente) julgou 

prejudicado o mérito das demandas288. Uma das maiores dificuldades desses casos referia-se à 

confiabilidade das prognoses289 apontadas pelos ministros: eventual decisão do Supremo 

Tribunal Federal em determinado sentido impediria o sucesso dos planos econômicos. O 

Tribunal não exigiu demonstrações da necessidade das medidas adotadas para manter a 

constitucionalidade das normas, conservando a presunção de constitucionalidade de normas 

drásticas, realizando um controle judicial pouco intensivo das medidas. 

Ainda em julgamento relacionado aos planos econômicos, o Supremo Tribunal Federal 

enfrentou a constitucionalidade da ordem de bloqueio dos cruzados (ADI nº 534). A Corte só 

julgou a demanda um ano depois da sua propositura, quando faltavam alguns dias para o 

pagamento da 12ª e última parcela da devolução do dinheiro290. A própria postura de julgar 

apenas quando não havia mais interesse pode ser vista como pragmática291 no sentido de evitar 

possíveis consequências econômicas da eventual decisão judicial de invalidação da norma. 

Ainda em sede cautelar, o Ministro Ilmar Galvão demonstrou preocupação com as possíveis 

consequências da frustração do plano econômico: “estou convencido de que os danos 

decorrentes de uma frustração do Plano Econômico sob execução, para toda a sociedade, serão 

incalculáveis e de reparação extremamente penosa e difícil.” O Supremo Tribunal Federal 

indeferiu a cautelar por razões pragmáticas e, no mérito, o julgamento ocorreu quando do 

                                                             
286 “[O] tribunal entendeu que, embora inconstitucional, a medida de política econômica da União não poderia ser 
invalidada naquele momento, sob pena de as consequências prováveis da decisão serem insuportavelmente piores do 
que as que decorreriam da manutenção do confisco.” MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional 
econômico: a intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 86. 
287 VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 180. O autor entende que foi a principal omissão do STF no período.  
288 A concessão de liminares sem decidir o mérito era prática muito comum, conforme o III Relatório Supremo em 
Números: o Supremo e o Tempo: “Quanto ao tempo entre a decisão liminar e a posterior decisão de mérito que veio 
a confirmar ou derrubar a liminar, a média geral, quando considerados todos os tipos processuais, é de 653 dias. Nas 
ADIs a média de vigência de uma decisão liminar é de 6,2 anos.” Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/12055/III%20Relat%C3%B3rio%20Supremo%20em
%20N%C3%BAmeros%20-%20O%20Supremo%20e%20o%20Tempo.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. 
289 LEAL, Fernando. Consequencialismo, racionalidade e decisão jurídica: o que a teoria da decisão e a teoria dos 
jogos podem oferecer?. In: PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio J. Maristrello; SAMPAIO, Patrícia 
Regina Pinheiro (Coords.). Direito e economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019. p. 94-97. 
290 AGUILLAR, Fernando Herren Fernandes. Direito econômico: do direito nacional ao direito supranacional. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 183. 
291 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Nova York: 
Cambridge University Press, 2012. p. 159. 
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exaurimento dos efeitos da medida292. Essa estratégia foi muito utilizada pelo Supremo durante a 

década de 1990293, tendo como benefício a diminuição do ônus argumentativo por parte do 

Estado e a não formação de coisa julgada material sobre o tema decidido, possibilitando eventual 

revisão posterior sem maiores dificuldades de superação de precedente. Novamente, o controle 

sobre a norma foi de baixa intensidade, mantendo-se a presunção de constitucionalidade de 

norma altamente questionável. 

No julgamento da constitucionalidade do Parecer SR-70 da Consultoria-Geral da 

República que entendia pela não auto-aplicabilidade da norma constitucional que previa a taxa 

de juros reais até 12% ao ano (CF, art. 192, § 3º) (ADI nº 4), o debate girou em torno, 

basicamente, dos métodos de interpretação, da vontade da Constituição e da aplicabilidade das 

normas constitucionais, ou seja, argumentos de cunho normativo. Ainda assim, subjacente ao 

julgamento pairavam questões ligadas à governabilidade do país e que tal limitação acarretaria 

uma catástrofe econômica. O Brasil passava por vários pacotes econômicos para tentar 

estabilizar a economia, mas, neste julgamento, tais considerações não foram expressamente 

afirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. A doutrina que se debruçou especificamente sobre a 

decisão chegou à conclusão que, sob a veste da dogmática jurídica, a Corte realizou julgamento 

pragmático em favor do Executivo294, novamente atento às possíveis consequências econômicas. 

                                                             
292 MAGALHÃES, Andréa. Jurisprudência da crise: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017. p. 110: “Um caso bastante emblemático de non liquet à brasileira se verificou na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 534.” 
293 “O que se constata com essa análise, então, é o uso informal de medidas liminares como ferramenta de decisão.” 
ALVES, Paulo César Amorim. Diga “trinta e três”: uma tentativa de diagnóstico da agenda política do STF e dos 
órgãos de sua burocracia processual. In: COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coords.). 
Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 79. 
294 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Nova York: 
Cambridge University Press, 2012. p. 159. Criticando a decisão tomada no âmbito da ADI nº 4, v. PEREIRA JR., 
Ademir A. Legitimidade e governabilidade na regulação do sistema financeiro nacional: crise inflacionária, reforma 
constitucional e estabilidade econômica na jurisprudência do STF. In: COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, 
Adriana M. (Coords.). Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 316: 
“Em outras palavras, no julgamento da ADI 4 os argumentos de caráter dogmático-formal, que procuravam se 
legitimar através da racionalidade legal-racional do Direito, confirmavam uma decisão do Poder Executivo que 
impediu a aplicação da taxa de juros estabelecida constitucionalmente e, desse modo, garantiam a governabilidade, 
considerando o contexto econômico presente no caso. Entretanto, nos casos que se seguiram essa mesma lógica 
formal apresentava-se empecilho à realização das decisões do Poder Executivo concernentes à regulação financeira. 
Por consequência, no período que se seguiu ao julgamento da ADI 4, em 1991, até a promulgação da Emenda 
Constitucional 40, em 2003 – ou seja aproximadamente 12 anos –, nenhuma ação direta de inconstitucionalidade 
que discutisse alguma questão relativa à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional proposta perante o STF foi 
apreciada em seu mérito. [...] Essa observação se confirma à medida que se pode notar a existência de certa 
deferência do STF às decisões emanadas do Poder Executivo sobre política monetária, juros e setor bancário, uma 
vez que foram todas elas confirmadas pelo STF.” ROCHA, Jean-Paul Veiga da. Direito e moeda no debate 
constitucional. In: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André (Orgs.). Direito da regulação e políticas públicas. 
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Considerando o comando normativo peremptório295, a sua superação indica que o controle 

judicial foi brando em favor da presunção de constitucionalidade de norma que conflitava de 

forma direta com o texto constitucional. 

Em outros julgados referentes à possibilidade de fixação do valor nominal do salário 

mínimo por meio de decreto presidencial, o Supremo Tribunal Federal validou a delegação até 

então inédita (ADI nº 4.568). Neste, o Ministro Luiz Fux afirma a mutação do princípio da 

legalidade por razões de pragmatismo consistente no contextualismo para validar a norma296: 

“[A] verdade é que a concepção clássica manifestada pelos autores não se ajusta com exatidão 

aos desafios colocados pela vida em sociedade nos dias atuais, marcada pela velocidade, pelo 

pragmatismo e já distante do passado oitocentista.” Já no caso que envolvia regras de transição 

de padrão monetário do Plano Real (ADPF nº 77-MC), novamente argumentos pragmáticos, na 

vertente das consequências econômicas, são o fundamento da maioria dos Ministros, que 

confirmam a liminar concedida anteriormente297. Nestes casos, o Tribunal afere a 

constitucionalidade da medida por meio de um parâmetro pouco intensivo de análise, admitindo 

sem grande rigor os dados que fundamentaram as medidas. 

Examinados os processos em que a presunção de constitucionalidade foi mantida pelo 

Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não houve nenhuma manifestação expressa sobre o 

grau de presunção de constitucionalidade das normas ou sobre a intensidade do controle exercido 

                                                                                                                                                                                                     
São Paulo: Malheiros, 2014. p. 245: “Em meio a grande debate sobre métodos de interpretação constitucional e 
sobre as eventuais consequências da decisão, os Ministros desenvolveram argumentos que claramente fugiam aos 
limites estreitos de uma interpretação voltada para a topografia das normas.” 
295 CF, art 192. § 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou 
indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima 
deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei 
determinar. 
296 No mesmo sentindo, v. CYRINO, André Rodrigues. Delegações legislativas, regulamentos e administração 
pública. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 204: “Outra forma de enfrentar o problema das delegações é a partir de 
um viés pragmático intuitivo. Por este tipo de abordagem, as delegações são aceitas num contexto de 
inevitabilidade; ou de resultado de uma experiência administrativa realista. A afirmação típica é a de que não é 
possível um Estado sem delegações legislativas.” 
297 Ministro Menezes Direito: “A seriedade da questão de mérito é inequívoca, sobretudo na medida em que envolve 
pendências judiciais vultosas, não apenas entre agentes econômicos privados, mas também com o Tesouro Nacional. 
Assim, da decisão dela pode resultar o surgimento - dos armários até aqui aparentemente tranquilos do Plano Real - 
de um novo esqueleto de dimensões imprevisíveis.”. Ministro Teori Zavascki: “O art. 38 da Lei 8.880/1994 
estabeleceu o mecanismo de transição entre o regime anterior e o superveniente “Plano Real”, constituindo-se, por 
isso mesmo, em pilar fundamental do referido “Plano”, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista 
jurídico. Seria temeridade, para dizer o menos, a essa altura, já passados tantos anos da implantação do Plano Real – 
cujas virtudes, registre-se, acabaram sendo reconhecidas inclusive pelas correntes doutrinárias e políticas que à 
época a ele se opuseram – deixar de confirmar a liminar deferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence, do que 
resultaria um ambiente de absoluta insegurança jurídica sobre atos e negócios de quase duas décadas.” 
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pelo Tribunal. Contudo, as considerações acima demonstram que a Corte não realizou um 

controle intensivo, não exigindo o levantamento de todas as informações disponíveis ou a 

realização de prognósticos pelos demais Poderes, sugerindo a adoção de uma presunção forte de 

constitucionalidade, com deferência do Supremo Tribunal Federal nos casos julgados. Como 

nenhuma das normas eram claramente inidôneas para cumprir os seus propósitos, o Tribunal 

manteve a constitucionalidade das normas. 

Feita essa análise, passa-se aos casos em que houve julgamento de procedência ou de 

concessão do pedido cautelar para suspender a norma questionada (ADIs nºs 493 e 959-MC), 

para verificar em que medida o Tribunal não foi deferente ao legislador. Os argumentos em 

ambos os casos foram de caráter normativo por ofensa direta e literal ao disposto no artigo 5º, 

inciso XXXVI, da Constituição Federal, que veda a irretroatividade das leis em prejuízo de 

direito adquirido. A Corte idealizou uma divisão da retroatividade em mínima, média e 

máxima298, sendo esta última precisamente a hipótese objeto do julgamento e a única que viola a 

garantia fundamental do direito adquirido. Assim, apenas no que tange à retroatividade das 

normas houve declaração de inconstitucionalidade. De resto, os objetos das leis impugnadas 

foram mantidos. Para minimizar os efeitos econômicos das decisões judiciais, em ambos os 

casos o Supremo Tribunal Federal atribuiu a elas efeitos ex nunc (prospectivos). 

 

* * * 

 

Com base nessas considerações, afiguram-se elementos que indicam presunção forte de 

constitucionalidade. Houve deferência do Supremo Tribunal Federal ao legislador. Em dois 

julgados, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de aspecto lateral das leis impugnadas, 

preservando, com isso, direito adquirido de prejudicados pela retroatividade da norma. As 

diversas manifestações dos Ministros transcritas no presente tópico demonstram a clara 

preocupação em não interferir na condução da política econômica implementada pelo Poder 

Executivo, prestando deferência ao seu campo de atuação e examinando as medidas com baixo 

rigor. Em nenhum momento houve interferência da Corte na condução da política prevista em 

                                                             
298 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 551-552; NERY JR., Nelson; ABBOUD, Georges. Direito 
constitucional brasileiro: curso completo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 412-414. 
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lei299, seja porque: (i) razões de ordem pragmáticas (ligadas às consequências econômicas e ao 

contexto atual) sustentaram a constitucionalidade de leis. A intensidade do controle foi baixa, 

admitindo-se medidas consideradas razoáveis para cumprir os objetivos pretendidos; (ii) os dois 

julgamentos de invalidação decorreram de violação de uma regra constitucional expressa no 

artigo 5º, inciso XXXVI; (iii) os objetos invalidados foram dispositivos secundários (que 

previam efeitos retroativos à norma). Nesses casos, não houve a declaração de 

inconstitucionalidade do cerne das leis e atos normativos questionados. Esses julgamentos 

apenas preservaram o direito de pessoas que firmaram contratos com base nos índices e critérios 

de reajustes previstos na legislação anterior que tinham sido direta e individualmente 

prejudicadas pela lei que alterou tais índices. 

 

3.5.2 Desestatização: qual é a posição do Estado no domínio econômico? 

 

Durante a década de 1990, o Brasil iniciou uma série de reformas voltadas à 

modernização do Estado. Um desses braços era a diminuição do tamanho do Estado por meio da 

alienação de empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) à iniciativa 

privada que, conforme afirmado pelos seus defensores, teria maior aptidão para gerir e comandar 

tais entidades no regime de concorrência. O alegado motivo seria que a iniciativa privada não 

encontraria os mesmos entraves burocráticos existentes em entidades da Administração Pública 

indireta e, em consequência, teria mais agilidade na tomada de decisões. Concorde-se ou não 

com a ideia, fato é que, à época, a ideia de retração do tamanho do Estado era a concepção 

vigente como uma das formas de diminuir a crise pela qual passava o país. Era a transição de um 

Estado empresário para um Estado regulador300. Sendo ponto de grande interesse por parte do 

                                                             
299 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017. p. 45: “Uma postura deferente reclama do Judiciário uma posição mais respeitosa possível para 
com a decisão legislativa. A deferência não está em o Judiciário manifestar sua concorrência com os contornos 
jurídicos dados pelo legislador na determinação do conteúdo de um direito, mas, sim, no reconhecimento de que a 
competência para realizar essa operação de determinação do conteúdo do Direito foi conferida primariamente ao 
legislador.” 
300 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 
administrativas. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 131: “Diante desse contexto, em que há necessidade de 
atrair investimentos, sobretudo estrangeiros, a Administração Pública direta decidiu, na década de 90, abrir mão da 
função de regular diretamente os subsistemas privatizados de infraestrutura, tais como telecomunicações, energia 
elétrica, e transportes, conferindo a competência para o exercício dessa escolha a entidades reguladoras dotadas de 
certa independência.” V. também: BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito público. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. p. 203-218. 
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Estado e de diversos partidos políticos que desejam fazer prevalecer a sua visão de Estado, a 

constitucionalidade das desestatizações teve de ser aferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Na primeira demanda abstrata (ADI nº 562) julgada em 1991, que tratava do Plano 

Nacional de Desestatização (Lei nº 8.031/1990), ou seja, de lei que previa a possibilidade de 

desestatização de empresas estatais, sem adotar efeitos concretos no sentido de transferir para a 

iniciativa privada determinada empresa estatal, o Tribunal indeferiu a cautelar por razões de 

ordem pragmática sob o viés das consequências patrimoniais de eventual decisão judicial que 

interrompesse o plano301-302. Na ação que questionava a privatização da Companhia Vale do Rio 

Doce (atualmente apenas Vale) (ADI nº 1.582), o Supremo indeferiu a cautelar, mas dessa vez 

houve julgamento de improcedência do mérito com argumentos normativos ao afastar a violação 

ao artigo 175 da Constituição Federal303. O julgamento do mérito ocorreu em 2002, ano em que 

se nota uma abordagem diferente do Supremo Tribunal Federal no tocante ao julgamento das 

cautelares: até então, era praxe corriqueira o julgamento cautelar funcionar como julgamento 

definitivo, na medida em que este se arrastava indefinidamente até que houvesse a perda do 

objeto ou a perda de interesse – jurídico ou político; a partir desse ano, a Corte passa a julgar o 

mérito304.  

                                                             
301 A estratégia já mencionada de julgar apenas a cautelar foi utilizada. Cerca de 7 (sete) anos depois, a ação foi 
julgada prejudicada. 
302 Ao julgar a cautelar, o Ministro Relator Ilmar Galvão votou: “[N]ão é difícil vislumbrar efeitos patrimoniais 
negativos na abrupta interrupção do processo de execução do programa de privatização de empresas, já em curso, 
com base na referida lei, no qual, segundo esclarece o próprio Autor, já foram despendidas algumas dezenas de 
milhões de dólares, com publicidade, auditorias e outros gastos. Para não falar nos efeitos que medidas de tal 
gravidade acarretarão, em termos de abalo de confiança do público interessado na aquisição das empresas postas à 
venda e, consequentemente, nos valores dos lances a serem ofertados.” 
303 Ministro Relator Carlos Velloso: “É certo que o § 5º do art. 22, da Lei 8.666/93, estabelece os casos em que 
ocorrerá o leilão. Ali não se menciona a venda de ações. Indaga-se: isto serviria para indicar inconstitucionalidade 
da norma do art. 27, I e II, da Lei 9.074/95? Penso que não. A uma, porque não se interpreta a Constituição no rumo 
da lei ordinária; a duas, porque a norma do § 5º do art. 22 é norma de lei ordinária. Assim, norma igual poderia 
alterar o citado § 5º do art. 22, nele excluindo ou incluindo bens que poderiam ser objeto de licitação na modalidade 
leilão.” Em sede cautelar, o Ministro Nelson Jobim votou: “A exigência constitucional é a licitação para a outorga 
do serviço público. Cabe ao legislador ordinário a fixação das modalidades da licitação. Em face das circunstâncias 
específicas do caso, ele o fez de acordo com o art. 27 da Lei 9.074, exatamente dentro dos parâmetros 
constitucionais – ou seja, a licitação –, estabelecendo-se uma das duas modalidades: concorrência ou leilão.” 
304 “Isso quer dizer que até 2002 o Tribunal tendia a oferecer rapidamente um posicionamento provisório, o que era 
especialmente relevante para que houvesse interesse político em judicializar as questões de constitucionalidade via 
ADI. Desde então, o Supremo tende a oferecer uma solução definitiva, mas apenas depois de um processamento que 
dura em média cinco anos, o que contribui para um esvaziamento da função política das ADIs, cuja procedência 
pode vir demasiadamente tarde para justificar o interesse dos atores políticos de moverem ações desse tipo quando o 
objetivo for propiciar uma alteração legislativa mais imediata.” COSTA, Alexandre A.; BENVINDO, Juliano Z. A 
quem interessa o controle concentrado de constitucionalidade? O descompasso entre teoria e prática na defesa 
dos direitos fundamentais. p. 45-46. Disponível em: <http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Alexandra-
Costa-e-Juliano-Zaiden-a-quem-interessa-o-controle.pdf>. Acesso em 15 de abril de 2019. Identificando o mesmo 
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Os julgamentos das ações envolvendo desestatizações estaduais – que tinham também 

potencial da enorme impacto na economia, como, por exemplo, a licitação para venda do Banco 

BANERJ S/A e da BANERJ Seguros S/A que, em 1997, sozinha teve o preço de R$ 311 milhões 

pagos pelo Banco Itaú305 – foram decididos, em sua maioria, por meio do indeferimento da 

cautelar (ADIs nºs 1.549-MC, 1.564-MC e 1.724-MC), ressaltando-se a impossibilidade de 

avaliação das consequências econômicas do deferimento de uma tutela de urgência306. No 

julgamento das leis do Estado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul que tratavam da 

definição legal das empresas a serem privatizadas (ADIs nº 1.564-MC e 1.724-MC), os 

argumentos tiveram características majoritariamente normativas307 relativas às regras do artigo 

37, inciso XIX da Constituição Federal. Quanto ao julgamento sobre a disposição legal de 

vedação de participação, como proponente à aquisição de ações de propriedade daquela unidade 

federativa no capital das concessionárias de eletricidade, de toda e qualquer empresa estatal 

estadual, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente, reiterando os argumentos 

pragmáticos constantes da liminar, ligados às consequências econômicas da decisão judicial308. 

Essas são as principais razões para a confirmação integral da presunção de constitucionalidade 

das leis objeto de impugnação. Em todos os casos, o reconhecimento da ampla liberdade de 

conformação do legislador é indicativo da presunção forte de constitucionalidade. Como 

nenhuma das normas eram claramente inidôneas para cumprir os seus propósitos, o Tribunal 

manteve a constitucionalidade das normas. 

                                                                                                                                                                                                     
padrão, v. NASCIMENTO FILHO, Pedro Luiz do. Medidas cautelares em ação direta de inconstitucionalidade. In: 
COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coords.). Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. 
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 191-193. Explicando estratégias judiciais do STF, v. ARGUELHES, Diego 
Werneck. Poder não é querer: preferências restritivas e redesenho institucional no Supremo Tribunal Federal pós-
democratização. Universitas/Jus (Impresso), v. 25, p. 2, 2014. 
305 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc270602.htm>. Acesso em 19 de abril de 2019. Para 
se ter uma ideia aproximada do montante, em valores corrigidos, atinge-se a cifra de R$ 1.593.682.366,60 (um 
bilhão, quinhentos e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e 
sessenta centavos. Cálculo feito em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/folhainvest/calculadoras-
correcao.shtml>. Acesso em 19 de abril de 2019. 
306 Ministro Francisco Rezek: “De outro lado, a análise comparativa de possíveis danos entre uma decisão 
concessiva e uma decisão indeferitória da cautelar me leva a crer que a segunda é um mal menor. É que não 
consegui atinar com a dimensão, com o exato perfil dos prejuízos que acarretaria a continuidade da vigência da lei.” 
(ADI nº 1.549-MC). 
307 Ministro Marco Aurélio: “O preceito do inciso XIX do artigo 37 da Constituição Federal apenas impõe lei 
específica para a hipótese de criação de empresa pública, sociedade de econômica mista, autarquia ou fundação 
pública. Daí a óptica até aqui prevalente. De qualquer forma, caberia considerar, no caso, a configuração de 
verdadeira delegação, no que o Legislativo do Rio de Janeiro previu que o Poder Executivo definiria as empresas a 
serem privatizadas.” 
308 Ministro Eros Grau: “O Ministro NELSON JOBIM, relator à época [da cautelar], enfatizou então que razões 
econômicas, políticas e jurídicas militam em favor do ato normativo questionado.” 
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No julgamento de cautelar envolvendo a possibilidade de restrição por parte do poder 

Executivo da alienação de ações do capital votante (ADI nº 1.597), o Supremo Tribunal Federal 

conferiu interpretação conforme a constituição, superando a presunção de constitucionalidade de 

lei e adotando postura responsiva ao atingir o núcleo da Medida Provisória nº 1.481-48/1997, e 

não apenas algum aspecto de menor importância, para afastar do campo de incidência da norma 

as sociedades de economia mista que se dediquem às atividades previstas no artigo 176, § 1º da 

Constituição Federal. Ocorre que esta medida provisória tratou de matéria que não poderia ser 

abordada nesta espécie normativa, por força da regra constitucional do artigo 246 da 

Constituição Federal309. Portanto, o deferimento da cautelar decorreu de violação de regra 

expressa que impedia o tratamento da matéria em sede de medida provisória, não se podendo 

afirmar que o Supremo Tribunal Federal não foi deferente neste caso. A Corte simplesmente 

julgou a matéria; ainda assim, deu interpretação conforme apenas para impedir a alienação, 

afastando a incidência da norma em relação a determinadas atividades, o que representa que para 

as outras atividades não previstas no artigo 176 da Constituição Federal, o Supremo manteve a 

presunção de constitucionalidade da norma. Assim, ainda que tenha deferido a cautelar, este não 

é um bom exemplo de falta de deferência. No que tange à amplitude dos efeitos da decisão, esta 

tem os efeitos mínimos possíveis de um deferimento cautelar, restringindo-se apenas a parte das 

empresas estatais e sem determinação de efeitos sistêmicos. 

O Supremo Tribunal Federal também julgou a constitucionalidade de artigos da 

Constituição estadual do Rio de Janeiro (ADI nº 234) que dispunham no sentido de as ações de 

sociedade de economia mista pertencentes ao Estado não poderem ser alienadas, a qualquer 

título, sem prévia autorização legislativa, além de prever que as ações com direito a voto destes 
                                                             
309 Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação 
tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, 
inclusive.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001). Esta regra constitucional é pouco usual e 
causou estranheza na doutrina. TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019. p. 1080: “Trata-se da vedação mais aberrante que se poderia ter, já que é totalmente aleatório o lapso 
temporal escolhido, bem como as matérias vedadas (que só foram vedadas por força do período e não da matéria em 
si). Melhor seria manter a redação anterior ou mesmo suprimir referido artigo. O regime que este impõe é, sem 
sombra de dúvida, desarrazoado.” Explicando o contexto de aprovação deste dispositivo constitucional, v. 
CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Processo legislativo constitucional. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 
228-229: “Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para Presidente da República (1994), pôs-se em prática, de 
forma mais efetiva, o programa nacional de desestatização. Uma das primeiras emendas constitucionais aprovadas, 
com base nessas diretrizes, foi a que quebrou o monopólio do petróleo. Receoso de que o Executivo editasse 
seguidas MPs acerca dos monopólios que seriam quebrados por meio de medida provisória, aprovou-se, na EC 6/95, 
a inclusão de um art. 246 na Disposições Constitucionais Gerais, com o seguinte teor: [...] Posteriormente, com o 
novo regime jurídico das medidas provisórias trazido pela EC 32/01, essa medida pôs um termo final a essa 
limitação, conferindo nova redação ao citado art. 246: [...].” 
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entes públicos só seriam alienadas, desde que mantido o controle acionário representado por 

51% das referidas ações. Neste caso, o Tribunal entendeu que o parâmetro de controle é, por 

simetria, a Constituição Federal, que prevê que a autorização de instituição de empresa pública e 

sociedade de economia mista depende de lei específica310. Havia um claro embate entre os 

Poderes Executivo e Legislativo. A demanda foi julgada parcialmente procedente, atribuindo-se 

interpretação conforme para não excluir o Governador do processo de desestatização e para 

determinar a participação da Assembleia Legislativa no caso de alienação de controle acionário 

suficiente para a perda do poder de controle. Como se percebe, o Supremo Tribunal Federal não 

favoreceu nenhum dos Poderes: ambos foram contemplados como participantes necessários nos 

atos de desestatização estadual. Para tanto, o Tribunal afastou a presunção de constitucionalidade 

de norma da Constituição do Estado311, não sendo deferente ao constituinte estadual, na medida 

em que aplicou, por simetria, regra da Constituição Federal não expressa, atingindo diretamente 

norma estadual que tratava da desestatização no âmbito do ente federativo. Este julgado 

confirma qualitativamente os indicativos quantitativos que apontam uma menor deferência ao 

legislador estadual. 

 

* * * 

 

Com base nessas considerações, há elementos que indicam presunção forte de 

constitucionalidade. Houve deferência do Supremo Tribunal Federal em relação ao legislador 

federal ao reconhecer a ampla margem de conformação. O Tribunal exerceu o seu papel e 

declarou a inconstitucionalidade tão-somente de norma que violava frontalmente e com razoável 

margem de certeza a regra do artigo 246 da Constituição Federal (ADI nº 1.597). Em nenhum 

momento houve interferência da Corte na condução da política prevista em lei312, seja porque: (i) 

razões de ordem pragmáticas e normativas sustentaram a constitucionalidade de leis que não 

eram claramente inidôneas para alcançar os objetivos pretendidos; (ii) o julgamento de 

                                                             
310 CF, Art. 37, inciso XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação. 
311 O afastamento da presunção de constitucionalidade de norma emanada do poder constituinte decorrente é uma 
medida de forte intervenção judicial e pouco deferente. 
312 OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Judiciário e privatizações no Brasil: existe uma judicialização da política? Dados – 
Revista de Ciências Sociais, v. 48, n. 3, 2005. p. 582: “A análise do caso das privatizações mostra que o Judiciário 
não interveio na arena política [...]” 
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invalidação decorreu da violação de uma regra constitucional expressa; e (iii) não houve 

julgamento determinando a adoção de determinado modelo específico. Diversamente, quanto ao 

legislador constituinte estadual, o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação 

centralizadora que não permite que os entes federativos adotem regras diversas do modelo 

federal em várias hipóteses. 

 

3.5.3 Monopólios: a Constituição Federal adotou alguma ideologia econômica? 

 

Nos três acórdãos que julgaram monopólios constitucionais relativos à flexibilização do 

petróleo por meio da Emenda Constitucional nº 9, de 1995, e da exclusividade da prestação do 

serviço postal pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, o Supremo Tribunal 

Federal declarou a constitucionalidade das normas editadas, mantendo a sua presunção de 

constitucionalidade. Nos processos acerca da mitigação do regime de monopólio do petróleo, a 

União concedia a propriedade dos bens extraídos das jazidas de petróleo e gás natural aos 

concessionários de tais reservas, bem como o direito destes de exportar o produto extraído (ADIs 

nºs 3.273 e 3.366). Nesses dois casos julgados, as maiores dificuldades estavam relacionadas: (i) 

ao contexto político-econômico vivido pelo Brasil, de transição para o modelo de Estado 

regulador e tentando estabilizar a economia; e (ii) à interpretação de uma Emenda Constitucional 

recém promulgada e, portanto, ausente de doutrina e de jurisprudência. O Ministro Sepúlveda 

Pertence chegou a afirmar que a eventual declaração de inconstitucionalidade seria, em verdade, 

motivada por uma interpretação retrospectiva, isto é, uma interpretação da Constituição Federal 

como se a Emenda Constitucional nº 9/1995 não tivesse alterado o regime de monopólio do 

petróleo, e de acordo com o modelo de Estado que supostamente alguns Ministros teriam 

predileção. Ao final, considerou a norma razoável313-314. 

                                                             
313 Ministro Sepúlveda Pertence: “Eu acompanharia, com grande amor, os votos dos Ministros Carlos Britto e Marco 
Aurélio: o primeiro, pleno de nossos sentimentos; o segundo, de exaltação cívica, a me fazer reviver os tempos 
distantes de pregar nas esquinas a polícia deixava, que o ‘petróleo é nosso, e que ‘ninguém tocará na Petrobrás’. 
Mas, com todas as vênias, a arguição de inconstitucionalidade, embora sustentada como inteligência por ambos os 
votos referidos, a meu ver, soa o que Barbosa Moreira tem chamado de “interpretação retrospectiva”, com uma 
grande dose de “wishful thinking”: a primeira, por insistir em ler a Constituição e a lei de acordo com o que 
desejaríamos que continuassem a ser. Mas não são mais. Por isso, convenci-me, afinal, de que, muito mais objeto 
real das críticas subjacentes aos dois votos que dão pelas inconstitucionalidades é a Emenda Constitucional 09/95, 
não, a Lei 9.478, que nos limites que lhes impôs o texto constitucional alterado, pareceu-me razoável, tanto quanto 
possível.” 
314 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia 
à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 255-259. O autor apresenta com 
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Pela novidade e grande importância do tema, correlacionado com o papel do Estado, 

foram expostos argumentos de todas as ordens. Por exemplo, o problema de eventual concessão 

de liminar para suspender a lei questionada foi alertado algumas vezes315. Assim, nos dois 

julgamentos prevaleceu a posição defendida pelo Ministro Eros Grau que, ao julgar 

improcedentes as ações abstratas, afirmou que os argumentos expostos nas demandas são 

contrários ao novo modelo de Estado que estava em transição na década de 1990 no Brasil316. O 

voto do Ministro Eros Grau admite um grau elevado de presunção de constitucionalidade da lei, 

não cabendo ao Poder Judiciário invalidar leis que, a despeito de não afrontarem a Constituição 

Federal, não são as leis que os juízes editariam. Com tais considerações, a Lei nº 9.478/1997 foi 

declarada inteiramente constitucional. Ainda que não tenha afirmado expressamente a 

necessidade de deferência ao novo modelo legal instituído, o seu voto tem, de forma inegável, a 

defesa da necessidade de o Poder Judiciário ser deferente: 

 
É que nas democracias, estruturadas também – mas não exclusivamente – sobre 
o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes, cabe ao Judiciário 
controlar a constitucionalidade dos atos e procedimentos do Executivo, na 
implementação de suas políticas públicas. Incumbe-lhe rechaçar a 
implementação de opções políticas, pelo Executivo, que não sejam plenamente 
adequadas ao todo orgânico que a Constituição é. Mas não compete ao Poder 
Judiciário substituir essas opções por outras, quando não afrontem, como 
ocorre no caso presente, a Constituição. Esta Corte está a serviço da 
Constituição, para afirmar a sua força normativa, não se prestando a fazer praça 
de verdades proclamadas por quantos se atribuam, sem que tenham recebido 
mandato popular para tanto, a faculdade de, como ar de certeza, proclamá-las. 
(grifos). 

 

Há uma deferência implícita ao legislador que, dentro de uma determinada moldura 

constitucional, tem a possibilidade de editar normas regulatórias e econômicas mais estatizantes 

ou mais liberalizantes, sem que, com isso, incorra em inconstitucionalidade317. A Constituição é 

                                                                                                                                                                                                     
maiores detalhes o acórdão e critica voto do Ministro Marco Aurélio por escapar à esfera da imparcialidade política 
e o critério da razão pública ao utilizar expressões como “visão míope da subserviência”, “entreguismo”, apego à 
nacionalidade” e “crime lesa-pátria”. 
315 Ministro Sepúlveda Pertence: “É um caso em que negar ou conceder a liminar causa resultado catastrófico.” 
Ministro Eros Grau: “Seriam desastrosas, para a economia nacional, as consequências de eventual declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 26, caput da Lei n. 9.478/97.” 
316 Ministro Eros Grau: “Fazendo-o – isto é, aplicando a Constituição como um todo orgânico, ancorado na realidade 
– não visualizo incompatibilidade de qualquer ordem entre os preceitos atacados pela ADI e a Constituição do 
Brasil. A ADI, em verdade, investe contra a EC 9/95; está prenhe de antipatia em relação a ela.” 
317 VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 186: “As emendas de nºs 5 a 9 permitiram ao governo levar a cabo um amplo 
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um quadro que admite leis de diversos espectros políticos, razão pela qual o grau de presunção 

de leis regulatórias e econômicas parece ser mais elevado nestas matérias. Não havendo violação 

a direito fundamental, deve o Judiciário manter a validade das leis regulatórias e econômicas que 

desenham o modo de atuação do Estado na economia. Estes casos se amoldam à concepção da 

jurisprudência da Suprema Corte americana após a superação da Era Lochner, em 1937 (v. itens 

2.6.1 e 2.6.2, acima). 

Em outra oportunidade, o monopólio também foi amplamente discutido pelo Supremo 

Tribunal Federal: no julgamento referente à exclusividade da prestação do serviço postal pela 

ECT. A Corte, por razões pragmáticas (ligadas ao contextualismo) e normativas (inexistência de 

violação aos princípios da livre concorrência e livre iniciativa), julgou improcedente a ação 

abstrata (ADPF nº 46). Ao contrário da hipótese do monopólio do petróleo, na qual há previsão 

constitucional expressa sobre a existência do monopólio (CF, art. 177, caput318), o regime postal 

é previsto nos artigos 21, inciso X e 22, inciso V, ambos da Constituição Federal319, que tratam 

das competências materiais e legislativas da União, sem afirmar a existência de um 

monopólio320-321. Neste acórdão, surgem argumentos normativos para encaixar o serviço postal 

em serviço público prestado em regime de exclusividade ou em atividade econômica sujeita à 

livre concorrência. Em termos gerais, firmaram-se três posicionamentos: (i) uma posição que 

entende que o serviço postal deve ser privado (sustentada pelo Ministro Relator Marco Aurélio); 

(ii) uma posição, que prevaleceu no julgamento, conduzida pelo Ministro Eros Grau, segundo a 

                                                                                                                                                                                                     
projeto de privatização. O STF negou-se a contestar esse largo processo de reforma de nosso sistema econômico. 
Nesse caso, com sua deferência aos poderes políticos, contribuiu para que as reformas, mesmo a previdenciária, 
pudessem ser levadas a cabo sem maiores dificuldades.” 
318 CF, Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e exportação 
dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV - o transporte 
marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o 
transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. 
319 CF, Art. 21. Compete à União: [...] X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Art. 22. Compete 
privativamente à União legislar sobre: V - serviço postal. 
320 MESQUITA, Clarissa Ferreira de Melo. O regime jurídico do setor postal: desafios contemporâneos e 
perspectivas para o setor. São Paulo: USP / Faculdade de Direito, 2012. p. 80. 
321 Sobre a discussão do veículo normativo apto a instituir monopólio, v. MENDONÇA, José Vicente Santos de. 
Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 261-265. Após fundamentar a sua posição, o autor conclui: “Por tudo isso, 
melhor que se admita a possibilidade da criação de monopólios públicos por lei ordinária. É a saída doutrinária 
conforme à razão pública, porque não limita opções de per si, mas permite que as diversas visões de mundo 
confrontem-se no campo feito para isso – a política ordinária –, sem inviabilizar, ou, no mínimo, dificultar a 
ascendência de visões político-econômicas distintas das atualmente majoritárias.” Diversamente, há quem afirme 
que as hipóteses constitucionais são taxativas, v. FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 89. 
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qual o serviço postal deve ser estatal (Ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Cezar Peluso, 

Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Carlos Britto, cujo entendimento, questionado ao longo da decisão 

em razão do “empate” inicial, se aproximou mais do voto do Ministro Eros Grau); e (iii) uma 

terceira posição, intermediária (pela procedência parcial da ADPF, em diferente extensão), de 

acordo com a qual alguns serviços devem permanecer sob a exclusividade da atividade estatal e 

outros podem ser delegados à iniciativa privada (representada pelos Ministros Gilmar Mendes, 

Ricardo Lewandowski e Celso de Mello – voto cujo inteiro teor não foi acostado aos autos). No 

julgamento prevaleceu a tese liderada pelo Ministro Eros Grau, pelo qual o serviço postal é um 

serviço público322 prestado em regime de exclusividade323 pelo Estado lato sensu, não cabendo a 

prestação à iniciativa privada por ausência de abertura constitucional para tanto324. A demanda 

foi julgada improcedente e dado interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 42 da 

referida lei para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no seu artigo 9º, com a 

manutenção da presunção de constitucionalidade da Lei nº 6.538/1978 (recepção da lei pela 

Constituição Federal)325. Portanto, ainda que os artigos 21, inciso X e 22, inciso V da 

Constituição Federal não sejam específicos, prevaleceu a concepção que o serviço postal é 

serviço público prestado com exclusividade pelo Estado.  

 

* * * 

 

Portanto, o Supremo Tribunal Federal manteve a presunção de constitucionalidade de 

todas as leis questionadas com razões pragmáticas e deferenciais, indicando uma presunção forte 

de constitucionalidade. Em relação ao petróleo, há evidências de uma deferência ao legislador, 

que tem a opção de promulgar leis mais ou menos amplas, de acordo com sua opção política, 
                                                             
322 VOJVODIC, Adriana M. Nos labirintos do STF: em busca do conceito de “serviço público”. Uma visão a partir 
do “Caso ECT”. In: COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coords.). Jurisprudência constitucional: 
como decide o STF?. São Paulo: Malheiros, 2009. 
323 Ministro Eros Grau: “Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito. Já a exclusividade da prestação 
dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio.” 
324 AGUILLAR, Fernando Herren Fernandes. Direito econômico: do direito nacional ao direito supranacional. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 452-453. O autor relata que os serviços postais vêm passando por um processo de 
liberalização na Europa continental, porém pondera: “Os serviços postais envolvem questões reconhecidamente 
delicadas, por exigirem a universalização da cobertura dos serviços em condições satisfatórias a todos os usuários. 
Sabe-se que, em regime de competição plena, apenas os mercados de alta rentabilidade seriam cobertos 
eficientemente. A universalização dos serviços significa que os serviços postais devem atender em igualdade de 
condições a linhas rentáveis e não rentáveis.” 
325 MESQUITA, Clarissa Ferreira de Melo. O regime jurídico do setor postal: desafios contemporâneos e 
perspectivas para o setor. São Paulo: USP / Faculdade de Direito, 2012. p. 129-160. 
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uma vez que a Constituição Federal não adotou determinada ideologia econômica. Quanto à 

exclusividade do serviço postal, o Supremo Tribunal Federal manteve a presunção de 

constitucionalidade da norma, ainda que a Constituição Federal não seja peremptória quanto à 

natureza do serviço postal. Embora não constem argumentos no sentido de caber ao legislador 

escolher o regime jurídico do serviço postal, a recepção constitucional da Lei nº 6.538/1978, que 

prevê o serviço postal com exclusividade à ECT, sem preceito constitucional nesse sentido, é um 

sinal de deferência judicial. Em nenhum dos julgados analisados prevaleceu a concepção de que 

a Constituição Federal teria adotado determinada ideologia econômica. Todas as escolhas 

legislativas foram respeitadas. Como não houve nenhum juízo suficientemente seguro de que as 

normas seriam claramente inidôneas para cumprir os seus propósitos, o Tribunal manteve a 

constitucionalidade de todas. 

 

3.5.4 Regime jurídico das agências reguladoras e demais entidades da Administração 

Pública: conhecendo novos institutos 

 

No presente tópico, é interessante apresentar os julgados em ordem cronológica para que 

se possa perceber o desenvolvimento do direito regulatório no Brasil. O primeiro caso julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo matéria regulatória stricto sensu envolveu o regime 

jurídico da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) (ADI nº 1.668-MC). Neste, o 

tribunal teve de enfrentar temas ainda inéditos no direito brasileiro, sem jurisprudência 

consolidada ou doutrina que pudesse efetivamente auxiliar a decisão. Ainda havia muitas 

desconfianças sobre os novos institutos jurídicos trazidos pela Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de 

Telecomunicações – LGT), notadamente (i) o poder normativo com base em princípios 

inteligíveis326; (ii) a autonomia reforçada dos dirigentes das agências reguladoras327-328, com 

                                                             
326 Além da posição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, citada na introdução deste capítulo, sobre a 
inconstitucionalidade do poder normativo das agências reguladores, outros autores também restringem o poder 
normativo: “As demais agências não têm previsão constitucional, o que significa que a delegação está sendo feita 
pela lei instituidora da agência. Por isso mesmo, a função normativa que exercem não pode, sob pena de 
inconstitucionalidade, ser maior do que a exercida por qualquer outro órgão administrativo ou entidade da 
Administração Indireta.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 605. Em sentido semelhante: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 43. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 92. 
327 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 151: “A 
maior inovação verificada nesse novo modelo de organização administrativa talvez seja a ampliação da autonomia 
dessas entidades administrativas, autonomia assegurada sobretudo pela existência de mandato definido em lei para 
os seus dirigentes.” MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 3. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 
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mandatos dos dirigentes fixos, não coincidentes com o mandato do Chefe do Poder Executivo 

conjugada com a impossibilidade de demissão ad nutum329; e (iii) a inexistência de recurso 

hierárquico impróprio330. Ainda sem compreender exatamente as características das agências 

reguladoras, e por elas conflitarem com o modelo anterior331, a Corte deferiu liminar para 

suspender diversos dispositivos ou para dar interpretação conforme a Constituição. Por vezes, 

dada a inexistência de parâmetro prévio, alguns dispositivos tiveram interpretação conforme por 

cautela332. De forma semelhante, em processo sobre lei estadual que criou departamento de 

trânsito e autorizou a concessão de serviço de inspeção veicular (ADI nº 1.666-MC), o Supremo 

Tribunal Federal também deferiu a cautelar para suspender a lei estadual e para dar interpretação 

conforme a Constituição a outra norma que previa a delegação do poder de polícia333. A 

estratégia do Supremo Tribunal Federal foi de julgar apenas a liminar, possibilitando a revisão 

do entendimento no julgamento de mérito, que ainda estão pendentes. 

À medida que mais impugnações relativas ao direito regulatório chegaram ao Supremo 

Tribunal Federal, a jurisprudência do Tribunal foi se cristalizando para admitir os novos 

institutos jurídicos. Ainda com receio334, os Ministros passam a entender melhor a transformação 

                                                                                                                                                                                                     
2017. p. 338-344; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: Administração Pública 
de resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 156-159. 
328 O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou à conclusão que, na prática: “não há os sustentáculos mínimos 
para os Diretores/Conselheiros das agências tomarem decisões estritamente técnicas, transparentes e livre de 
ingerências” (Acórdão no 240/2015). Denunciando uma série de práticas que vêm sendo adotadas que enfraquecem 
as agências reguladoras, v. JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Maurício Portugal. Como desestruturar uma agência 
reguladora em passos simples. Revista Estudos Institucionais, v. 3, n. 1, p. 180-209, 2017. 
329 Inicialmente, essa característica foi considerada inconstitucional, tendo resultado na edição da Súmula no 25 do 
STF, que dispõe: “A nomeação a termo não impede a livre demissão, pelo Presidente da República, de ocupante de 
cargo dirigente de autarquia.” Atualmente, esta Súmula está superada, embora não tenha sido formalmente 
revogada. 
330 Para análise da controvérsia e de seus argumentos, v. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito 
administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 219-222. 
331 O STF interpretou o novo modelo tendo o modelo anterior como o ponto de partida (“baseline”) da interpretação. 
Para análise do tema no direito americano e da superação da Era Lochner, v. SUNSTEIN, Cass R. The partial 
Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1993. p. 40-67; CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional 
Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. p. 636-657. 
332 Ministro Moreira Alves: “Sr. Presidente, a meu ver, não há necessidade de interpretação conforme à Constituição 
para se dizer o óbvio [...].” Ministro Sepúlveda Pertence: “Sr. Presidente, pode parecer uma interpretação óbvia, 
como outras que temos dado. O dispositivo fala numa experiência nova de Agência reguladora independente ou 
para-independente ou, pelo menos, de regime especial; fala em normas próprias que podem tanto ser de 
especificação do sistema legal em relação ao seu objeto próprio – telecomunicações e todos esse mundo de serviços 
postos sob a disciplina dessa Agência –, mas, também, normas que excepcionem no sistema legal.” 
333 Sustentando a superação do dogma da indelegabilidade do poder de polícia, v. BINENBOJM, Gustavo. Poder de 
polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito 
administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 261-267. 
334 Ministro Marco Aurélio: “Por que vamos presumir o excepcional, quando cogitamos da atuação do Poder Público 
e o razoável, em se tratando de agências?” 
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do Estado e dos institutos típicos de regulação e, por conseguinte, os julgadores deixam de 

estranhar alguns institutos. Em julgamento atinente à competência de agência reguladora 

estadual (ADI nº 2.095-MC), o Supremo já traz considerações históricas sobre o modelo de 

Estado e indefere o pedido cautelar por razões normativas (inexistência de violação a regras 

constitucionais) e deferenciais implícitas335, no sentido de admitir margem constitucional para 

que o legislador adote o modelo de intervenção indireta do Estado no domínio econômico por 

meio de agências reguladoras independentes. 

Após esse período inicial, durante basicamente a década de 1990, no qual havia relutância 

ao novo modelo regulatório, o Supremo Tribunal Federal assimilou em definitivo as suas 

características. Assim, em quatro ações abstratas que discutiam normas envolvendo entidades 

regulatórias estaduais (ADIs nºs 2.167-MC, 1.642, 2.225 e 1.949), a Corte entendeu que os 

estados deveriam obrigatoriamente seguir o modelo federal. Por exemplo, a escolha de dirigentes 

de agências reguladoras estaduais pode passar pelo crivo do Poder Legislativo, na forma do 

artigo 52, inciso III, alínea f da Constituição Federal336, enquanto os presidentes de empresas 

                                                             
335 Ministro Octavio Gallotti: “Chego, assim, ao ponto nuclear da controvérsia, que diz respeito à suposta invasão, 
pela Agência, da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Não considero, entretanto, ao primeiro 
exame, configurar-se essa apregoada usurpação. [...] Observa-se que, no concernente ao serviço de 
telecomunicações, a própria Constituição previu “a criação de um órgão regulador” (art. 21, XI), o mesmo 
sucedendo em relação ao monopólio do petróleo (art. 177, § 2º, III), o que vem afastar a ideia da inexorabilidade da 
subordinação ao Chefe do Poder Executivo em nosso regime presidencialista, desse gênero de atividade da 
Administração. Alinha-se, pois, na contramão da tendência legislativa nacional, a tese centralizadora defendida na 
presente ação, a conflitar com o rumo tomado, por exemplo, pela que instituiu a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL (Lei nº 9.427-96), cujas atribuições, tão ou mais amplas do que aquelas reprovadas pelo 
Governador do Rio Grande do Sul abrangem, entre outros pontos, a promoção de licitações, a celebração e a gestão 
de contratos e a fiscalização de sua execução.”. Nelson Jobim: “É uma nova restruturação do Estado. Está em todo o 
texto da ordem econômica, em todo aquele discurso que vinha desde 1961, mostrando esse tipo de modelo, em que 
nós saímos da posição do Estado intervencionista, que produzia e praticava o serviço público de forma direta ou 
indireta, através das suas autarquias e entidades públicas, empresas estatais, que foi, fundamentalmente, o modelo de 
1964, que agravou o modelo das empresas estatais, em que se estabeleceu a fixação dos preços públicos das tarifas, 
sempre tendo em vista política econômica. Aqui, no caso, resolve o Estado sair. O setor privado só entra nessa 
atividade se tiver segurança que o reajustamento de tarifas ou a sua própria fixação obedeça rigorosamente o 
contrato e o modelo de compatibilidade entre os custos e os serviços prestados.” Ministro Sydney Sanches: “A 
experiência brasileira ainda é muito pequena a esse respeito. Nem sabemos se essas agências, realmente, 
funcionarão, a contento, mas é preciso dar-lhes um crédito de confiança. É possível que algum dia se chegue à 
conclusão contrária, mas, por ora, não estou convencido disso. A não ser que se entenda que o poder da agência seja, 
apenas, o de mero parecer. Não acredito, porém, que tenha sido esse o objetivo da Constituição. Enquanto fico 
meditando sobre os fundamentos dos votos dos Ministros Ilmar Galvão, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence que, 
confesso, muito me impressionaram, prefiro manter o “status quo”, a ver se essas agências, realmente, funcionam a 
contento para o País, sem grandes sacrifícios para o poder político dos que foram eleitos.”. 
336 STF, ADI nº 2.225: “A Corte já pacificou o entendimento de que não padece de nenhum vício constitucional a 
previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas. 
Trata-se de aplicação aos estados-membros do parâmetro de simetria constante do art. 52, III, f, da Constituição 
Federal, que submete ao crivo do Senado Federal a aprovação prévia dos indicados para ocupar determinados cargos 
definidos por lei. Nesses termos, são válidas as normas locais que subordinam a nomeação dos dirigentes de 
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estatais são indicados pelo Chefe do Poder Executivo sem que devam ser submetidos ao Poder 

Legislativo. Ademais, os estados não podem alterar o modelo federal, sob pena de violação do 

princípio da simetria337. Resta claro que o Supremo Tribunal Federal partiu de uma postura de 

desconfiança do modelo de agências reguladoras instituído ao longo da década de 1990 para 

entender que o referido modelo é, inclusive, obrigatório para todos os entes, que não têm 

margem de escolha para prever características parcialmente diversas. Todas as leis estaduais que 

previram estrutura diversa do modelo federal foram suspensas em julgamento cautelar ou foram 

julgadas inconstitucionais338. Portanto, não houve deferência ao legislador estadual: o Supremo 

entendeu pela inexistência de margem de conformação legislativa. 

Sem julgar de forma abstrata a constitucionalidade de leis e atos normativos federais 

sobre direito regulatório stricto sensu por alguns anos, entre 2015 e 2018, o Supremo teve a 

oportunidade de julgar em cada um destes quatro anos, institutos centrais em matéria de 

regulação: limites do poder normativo da ANP (ADC nº 23), conflito entre lei e ato normativo de 

agência reguladora (ADI nº 5.501), o novo Marco Regulatório da Televisão por Assinatura (ADI 

nº 4.923) e ato normativo da Anvisa (ADI nº 4.874). Na primeira ação, o Supremo deixa de 

julgar sustentando a “ausência de dissídio jurisprudencial em proporções relevantes”. Ainda que 

não tenha julgado o mérito dos limites do poder normativo da ANP, cerca de dois anos depois, o 

Supremo Tribunal Federal julgou a validade de praticamente toda a Lei nº 12.485/2011, 

incluindo a constitucionalidade do poder normativo339 da Ancine (ADI nº 4.923). Esse julgado é 

                                                                                                                                                                                                     
autarquias ou fundações públicas à prévia aprovação de Assembleia Legislativa, não havendo, nesse caso, nenhuma 
interferência indevida do Poder Legislativo em função típica do Poder Executivo, nem violação do princípio da 
separação dos Poderes.” 
337 STF, ADI nº 1.949: “São inconstitucionais as disposições que amarram a destituição dos dirigentes da agência 
reguladora estadual somente à decisão da Assembleia Legislativa. O voluntarismo do legislador infraconstitucional 
não está apto a criar ou ampliar os campos de intersecção entres os poderes estatais constituídos sem autorização 
constitucional, como no caso em que se extirpa a possibilidade de qualquer participação do governador do estado na 
destituição do dirigente da agência reguladora, transferindo-se, de maneira ilegítima, a totalidade da atribuição ao 
Poder Legislativo local. Violação do princípio da separação dos poderes.” 
338 Entendendo que havia lacuna no modelo estadual, o STF chegou a impor regra para agência reguladora estadual: 
“[F]ixando-se ainda, em razão da lacuna normativa na legislação estadual, que os membros do Conselho Superior da 
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) somente 
poderão ser destituídos, no curso de seus mandatos, em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em 
julgado, ou de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da superveniência de outras hipóteses legais, desde 
que observada a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo 
chefe do Executivo.” (ADI nº 1.949). 
339 MOREIRA, Egon Bockmann; CAGGIANO, Heloisa Conrado. O poder normativo das agências reguladoras na 
jurisprudência do STF: mutação constitucional do princípio da legalidade?. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 43, jul./set., 2013. De igual forma, estas três últimas decisões foram 
tratadas em artigo específico, v. ARIGONY, Alexandre Foch. O poder normativo das agências reguladoras e a 
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de enorme importância, na medida em que fecha o ciclo de desconfianças quanto ao modelo de 

agências reguladoras. Enquanto antes o Supremo Tribunal Federal julgava as questões 

regulatórias de forma tímida, neste caso a Corte tratou com bastante conhecimento e 

desenvoltura dos institutos típicos de direito da regulação para o fim de declarar a sua 

constitucionalidade. Por exemplo, foi a primeira vez que os princípios inteligíveis, fundamento 

do poder normativo das agências, foram analisados detidamente. Embora haja argumentos 

normativos (inexistência de violação a normas constitucionais) e pragmáticos 

(antifundacionalismo em relação ao princípio da legalidade, contextualismo quanto ao poder 

normativo da agência e consequencialismo quanto aos efeitos de eventual declaração de 

inconstitucionalidade) – como em grande parte das decisões analisadas – para o propósito do 

presente trabalho, a parte mais interessante concerne ao discurso deferencial, que é mais 

incomum na jurisprudência. Ao contrário da maioria dos casos julgados, neste o Supremo 

Tribunal Federal afirma que o Poder Judiciário deve ser deferente ao legislador: 

 
Trecho da ementa: A revisão judicial de marcos regulatórios editados pelo 
legislador requer uma postura de autocontenção em respeito tanto à investidura 
popular que caracteriza o Poder Legislativo quanto à complexidade técnica 
inerente aos temas a que o Poder Judiciário é chamado a analisar pela ótica 
estrita da validade jurídica.340 
 
Trecho do voto do Relator: Também comungo dessa opinião do eminente 
Ministro Fachin no sentido de que há o espaço de conformação legislativa e até 
uma deferência ao legislador nessa matéria, quiçá por falta de capacidade 
institucional do Judiciário para estabelecer o marco regulatório de TV por 
assinatura. 

 

No corpo do acórdão consta um tópico dedicado aos “limites e às possibilidades da 

interpretação e aplicação judicial da constituição econômica”. Esse tópico complementa o 

discurso deferencial do Supremo Tribunal Federal ao analisar a constitucionalidade de uma lei 

regulatória, com uma série de institutos jurídicos necessários para o bom funcionamento do setor 

                                                                                                                                                                                                     
constitucionalidade dos princípios inteligíveis. Revista Digital de Direito Administrativo, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 
202-224, 2019. 
340 Ministro Relator Luiz Fux: “Definitivamente não há um modelo de Estado único imposto pela Constituição. É o 
que exige a democracia enquanto projeto coletivo de autogoverno. De outro lado, não se pode perder de mira que 
intervenções judiciais incisivas – ainda que inegavelmente bem intencionadas – sobre marcos regulatórios 
específicos, de setores técnicos e especializados, podem ter repercussões sistêmicas deletérias para valores 
constitucionais em jogo; repercussões essas imprevisíveis no interior do processo judicial, marcado por nítidas 
limitações de tempo e de informação.” (ADI nº 4.923). 
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audiovisual. O resultado desta ação já foi citado en passant na parte introdutória deste capítulo: 

julgamento de parcial procedência. Porém, ao analisar o aspecto qualitativo da decisão, fica claro 

que esta tende mais para o lado da presunção forte de constitucionalidade (ou forte deferência 

judicial) do que para o lado de decisão intrusiva: apenas o artigo 25 da referida lei foi declarado 

inconstitucional341 por violação ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) entre 

brasileiros e não brasileiros. Trata-se de regra residual do marco regulatório, sem grande 

consequência sistêmica e violadora de direito fundamental. 

Nos julgamentos sobre a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14, de 15 de março 

de 2012 da Anvisa, que proibiu a venda de cigarros com adição de aroma e sabor artificial (ADI 

nº 4.874) e sobre lei específica que autorizava a comercialização e o uso de fosfoetanolamina 

sintética (“pílula do câncer”), contrária a ato normativo expedido pela agência (ADI nº 5.501), o 

Supremo Tribunal Federal teve de arbitrar conflito envolvendo a agência reguladora e o Poder 

Legislativo. No julgamento da ADI nº 5.501, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um âmbito 

de reserva de regulação em favor da Anvisa ao declarar a inconstitucionalidade de lei específica 

que autorizava a comercialização e o uso de fosfoetanolamina sintética342, contrária a ato 

normativo expedido pela agência. No caso da ADI nº 4.874, a Corte manteve a 

constitucionalidade da RDC nº 14/2012. Neste, não havia lei específica editada pelo Congresso 

Nacional em sentido contrário à resolução da agência. Todavia, a discussão é similar, mas sob 

outro ângulo: naquele caso discutiu-se uma possível invasão de competência do Poder 

Legislativo nas atribuições da agência reguladora, já neste discute-se uma possível invasão de 

competência da agência reguladora no âmbito do Poder Legislativo. No fim das contas, a questão 

é análoga, referindo-se ao âmbito de competência normativa da agência reguladora. Em ambos 

os casos, o Tribunal deu primazia à agência reguladora em face do Poder Legislativo343 e 

também em ambos houve a utilização expressa de discurso deferencial pela ministra relatora e 

outros ministros: 

 
                                                             
341 O artigo previa a proibição da oferta de canais que veiculem publicidade comercial direcionada o público 
brasileiro contratada no exterior por agência de publicidade estrangeira. 
342 LAZARI, Igor de; DIAS, Sergio; BOLONHA, Carlos. Medicamentos sem registros na ANVISA: uma 
abordagem institucional. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 8, n. 3, p. 394-408, 2018. 
343 PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; LANCIERI, Filippo Maria; ADAMI, Mateus Piva. O diálogo 
institucional das agências reguladoras com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: uma proposta de 
sistematização. In: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André (Orgs.). Direito da regulação e políticas públicas. 
São Paulo: Malheiros, 2014. O Judiciário pode funcionar como árbritro em demandas contra o Executivo (ADI nº 
1.949) e contra o Legislativo (ADIs nºs 4.874 e 5.501) e como definidor da moldura da atividade regulatória. 
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Ministro Roberto Barroso: As razões que impõem essa deferência são simples. 
A Anvisa recebeu da ordem jurídica a atribuição de realizar o controle sanitário 
dos medicamentos, porque detém as melhores condições institucionais para 
tomar tais decisões. Tais capacidades referem-se aos maiores níveis de 
informação, de expertise, de conhecimento técnico e aptidão operacional em 
relação ao procedimento de registro sanitário, marcado por grande 
complexidade. (ADI nº 5.501-MC). 
 
Ministra Rosa Weber (trecho da ementa): Definidos na legislação de regência as 
políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos 
de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do 
legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, 
no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao 
seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria 
interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação 
empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas 
próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a 
agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da 
lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da 
deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council). (ADI 
nº 4.874). 
 
Ministra Rosa Weber (trecho do voto): Não é demais ressaltar que, em face de 
ato normativo editado por agência reguladora com base em exegese do diploma 
legislativo definidor das suas próprias competências e atribuições, a tônica do 
exame de constitucionalidade deve ser a deferência da jurisdição constitucional 
à interpretação empreendida pelo ente administrativo. (ADI nº 4.874). 
 
Ministro Luiz Fux: Em arremate, cumpre destacar que o Poder Judiciário deve, 
como regra geral e em razão do que já exposto anteriormente, observar o 
princípio da deferência em relação aos atos das agências reguladoras. Os atos 
administrativos das agências, que resultam de escolhas técnicas tomadas por 
meio de uma deliberação colegiada e imparcial, devem ser respeitados pelos 
seus órgãos de controle, e nisso devemos incluir o Poder Judiciário. Contudo, 
em relação a “temas juridicamente sensíveis”, e aqui fazemos uso de expressão 
utilizada por Eduardo Jordão em sua obra Controle Judicial de uma 
Administração Pública Complexa. A Experiência Estrangeira na Adaptação da 
Intensidade do Controle. (São Paulo: Malheiros, 2016), o parâmetro da não 
deferência se impõe como método de controle. 

 

No julgamento de ato normativo de agência reguladora, além dos discursos deferenciais 

explícitos, inclusive constando de uma das ementas (ADI nº 4.874), o Ministro Luiz Fux tratou 

expressamente da deferência judicial na hipótese julgada, mas ressaltou que há temas que o 

parâmetro de julgamento não é a deferência, indicando seu entendimento quanto à existência de 

diferentes graus de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, em consonância 

com o objeto deste trabalho. 



 123 

O Supremo Tribunal Federal exerceu um controle fraco, sem condicionar a 

constitucionalidade da norma ao levantamento de todas as informações disponíveis pelo 

legislador. Os ministros sustentaram argumentos relacionados à capacidade institucional344 das 

agências reguladoras de forma bastante genérica, isto é, mesmo sem a efetiva colheita e 

discussão de elementos empíricos do caso e de comparações necessárias para verificação da 

validade do argumento345. Em verdade, a referência abstrata parece indicar uma maior deferência 

à entidade administrativa do que se fosse realizado um estudo para avaliar se, concretamente, a 

agência tem maior capacidade institucional para regular a matéria. A utilização deste argumento 

é meramente retórica ou de reforço da decisão. Eventual análise aprofundada da capacidade 

institucional da Anvisa poderia indicar, com maior precisão, as reais razões pelas quais o 

Supremo Tribunal Federal deveria se abster de julgar de forma contrária à agência reguladora, e 

não apenas em tese, bem como avaliar os méritos e deméritos de uma decisão judicial. 

 

* * * 

 

Com base nessas considerações, é perceptível a mudança da jurisprudência em relação ao 

tema do direito da regulação. Na prática, o Supremo Tribunal Federal passou a ser mais 

deferente aos institutos regulatórios típicos, aos marcos regulatórios das agências reguladoras e 

às decisões das agências reguladoras. Mesmo apresentando certa resistência inicial aos novos 

institutos jurídicos, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal considerou toda uma lei 

criadora de agência reguladora inconstitucional, nem os poderes normativos das agências 

reguladoras346, apenas aspectos laterais e que não desfiguram a entidade administrativa ou o 

                                                             
344 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais” entre a 
banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, Estado e Sociedade, n. 38, 2011. 
345 Há espaço para estudo empírico aprofundar este caso. 
 346 No direito americano, a Suprema Corte não declara a inconstitucionalidade de poderes normativos das agências 
reguladoras desde 1937, fim da Era Lochner e ano que os autores americanos tratam como revolução. 
CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. p. 
342-343: “In the 80 years since Panama Oil and Schechter, not a single federal law has been declared an 
impermissible delegation of legislative power. […] Although the Court says that when Congress delegates its 
legislative power it must provide criteria – “intelligible principles” – to guide the agency's exercise of discretion, all 
delegations, even without any criteria, have been upheld. Undoubtedly, this reflects a judicial judgment that broad 
delegations are necessary in the complex modern world and that the judiciary is ill-equipped to draw meaningful 
lines.” Em tradução livre: “Nos últimos 80 anos desde os casos Panama Oil e Schechter, nem uma única lei federal 
foi declarada como sendo uma delegação inadmissível de poder legislativo. […] Embora a Suprema Corte diga que 
quando o Congresso delega seu poder legislativo deve fornecer critérios - “princípios inteligíveis” - para guiar o 
exercício da discricionariedade pela agência reguladora, todas as delegações, mesmo sem qualquer critério, foram 
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marco regulatório. Em nenhum dos julgados analisados prevaleceu a concepção de que a 

Constituição Federal teria adotado determinada ideologia econômica. No conflito entre agência 

reguladora e Poder Legislativo, o Tribunal favoreceu as agências reguladoras, tendo entendido 

pela existência de um campo de reserva de regulação e da prioridade de ato normativo de agência 

em detrimento da própria lei. Neste tópico, o grande indicador da presunção forte de 

constitucionalidade diz respeito ao discurso deferencial bem explícito, presente em várias 

manifestações mais recentes do Supremo. Diversamente, quanto ao legislador estadual, o 

Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação centralizadora que não permite aos entes 

federativos adotarem regras diversas do modelo federal, isto é, a presunção de 

constitucionalidade de leis estaduais que fogem ao modelo federal tem fraca presunção de 

constitucionalidade.  

 

3.5.5 Intervenção do Estado em serviços públicos próprios: a ampla margem de escolha de 

critérios pelo legislador federal 

 

Em todos os casos incluídos nesta categoria, independentemente do resultado, de 

procedência, parcial procedência, improcedência, deferimento ou indeferimento de cautelar – 

ainda que estes dois últimos atraiam argumentos pragmáticos em razão das características 

intrínsecas relacionadas ao seu julgamento347 – há uma prevalência absoluta dos argumentos de 

natureza normativa, isto é, baseados em norma constitucional, norma legal ou em precedente do 

próprio Supremo Tribunal Federal. Essa particularidade parece indicar a inexistência de grandes 

controvérsias jurídicas no entender do Supremo Tribunal Federal sobre quem é autoridade 

                                                                                                                                                                                                     
mantidas. Sem dúvida, isso reflete um entendimento judicial de que amplas delegações são necessárias no complexo 
mundo moderno e que o Judiciário está mal equipado para traçar linhas significativas.” KAGAN, Robert A. A 
consequential court: the U.S. Supreme Court in the twentieth century. In: KAPISZEWSKI, Diana (et al.). 
Consequential courts: judicial roles in global perspective. Nova York: Cambridge University Press, 2013. p. 205: 
“Between 1937 and 1942, the Court essentially rewrote the Constitution.” Em tradução livre: “Entre 1937 e 1942, a 
Corte essencialmente reescreveu a Constituição.” SUNSTEIN, Cass R. Nondelegation principles. In: BAUMAN, 
Richard W.; KAHANA, Tsvi (Ed.). The least examined branch: the role of legislatures in the Constitution State. 
Nova York: Cambridge University Press, 2006. p. 139; CYRINO, André Rodrigues. Direito constitucional 
regulatório: elementos para uma interpretação constitucionalmente adequada da Constituição econômica brasileira. 
2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2018. p. 76-91. 
347 Além dos tradicionais requisitos (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo, a jurisprudência do STF também admite a concessão de cautelar com fundamento na conveniência política 
(ADIs nºs 2.314-MC; ADI nº 768; ADI nº 5.908). Para uma crítica da doutrina, v. DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, 
Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 139-142. 
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competente para decidir as questões, nem graves preocupações com as consequências das 

decisões tomadas. Ou que os interesses do Estado não são relevantes em tais demandas ou, 

ainda, que eventuais interesses contrapostos não são tão sensíveis no olhar da Corte que, com 

isso, não enxerga necessidade de apresentar maiores fundamentações aos acórdãos, seja para 

manter a presunção de constitucionalidade ou para invalidar a norma. 

O Supremo Tribunal Federal examina leis mais amplas e gerais, muitas vezes tratadas 

como marcos regulatórios e leis mais específicas e diretas. Como exemplos do primeiro grupo, 

em julgado envolvendo delegação, concessão de serviço público e organização dos serviços de 

telecomunicações (ADI nº 1.863), o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pleito, por 

inexistência de violação ao artigo 175 da Constituição Federal. Em outro caso, acerca de norma 

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro impondo a necessidade de indicação da fonte de 

custeio em todo projeto de lei de concessão de gratuidade em serviço público de transporte (ADI 

nº 3.225), o Tribunal julgou a norma constitucional, uma vez que a norma, por si só, não impede 

a concessão de gratuidade para determinados grupos, não havendo qualquer 

inconstitucionalidade348-349. Ao julgar decreto expedido pelo Presidente da República prevendo a 

adoção do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) com a consignação de mais um 

canal de radiofrequência às concessionárias e autorizadas dos serviços públicos de radiodifusão 

de sons e imagens, sem apreciação do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu pela ausência de violação à Constituição Federal (ADI nº 3.944) com fundamento 

normativo por ausência de violação aos artigos 5º, 220 e 223 da Constituição Federal. De igual 

forma, ao julgar a validade de normas da Lei Geral de Telecomunicações (ADI nº 1.491-MC), a 

Corte entendeu pela inexistência de violação a regra constitucional, indeferindo o pleito cautelar 

e manteve a presunção de constitucionalidade da norma350. Não parece ser coincidência que em 

                                                             
348 Ministro Cezar Peluso: “A exigência de indicação da fonte de custeio para autorizar gratuidade na fruição de 
serviços públicos em nada impede sejam estes prestados graciosamente, donde não agride nenhum direito 
fundamental do cidadão. A medida reveste-se, aliás, de providencial austeridade, uma vez que se preordena a 
garantir a gestão responsável da coisa pública, o equilíbrio na equação econômico-financeira informadora dos 
contratos administrativos e, em última análise, a própria viabilidade dos serviços públicos e das gratuidades 
concedidas.” 
349 O Ministro Marco Aurélio, que entende pela inconstitucionalidade de atos estatais que limitem o preço cobrado 
pelo particular, registrou sua concordância: “Presidente, todos sabem a diretriz que adoto quando, na visão do leigo, 
o Estado busca cumprimentar com chapéu alheio.” 
350 Ministro Sydney Sanches: “No plano jurídico, cabe realçar que o entendimento adotado pelo eminente Relator, a 
propósito dos conceitos de permissão e concessão a partir do art. 175 da Constituição de 1988, encontra-se abonado 
por juristas de escol. Por outro lado, é de recordar-se que as leis possuem presunção de constitucionalidade, razão 
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todos esses casos mais amplos, o Supremo tenha rechaçado totalmente a arguição de 

inconstitucionalidade, mantendo a presunção de constitucionalidade das normas questionadas. 

Embora não haja um discurso deferencial, há uma forte presunção de constitucionalidade e 

ausência de interferência judicial nas leis questionadas. Considerando que a Constituição Federal 

não abraçou determinada ideologia econômica, cabe ao legislador ampla margem de 

conformação nesses temas. 

Quanto ao segundo grupo, diversos casos nesta categoria discutem os critérios para 

concessão de gratuidade ou valor menor a ser pago em determinado serviço público. No 

julgamento do artigo 39 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) acerca da efetiva concessão 

de gratuidade dos transportes públicos urbanos e semiurbanos aos que têm mais de 65 (sessenta 

e cinco) anos (ADI nº 3.768), o Tribunal entendeu pela manutenção da presunção de 

constitucionalidade do dispositivo. Prevaleceu o entendimento de que o critério etário eleito pelo 

legislador está em consonância com a regra do artigo 230, § 2º da Constituição Federal, embora 

esta disponha apenas sobre transporte urbano351. Da mesma forma, ao examinar a concessão de 

gratuidade de transporte a pessoas deficientes (ADI nº 2.649), novamente preponderou o 

entendimento pela manutenção da presunção de constitucionalidade da norma e, por 

consequência, pela deferência ao critério fixado pelo legislador: mesmo sem regra expressa, por 

meio de uma ponderação de princípios, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a 

lei352-353. Ao julgar o artigo 224 da Constituição do Amapá referente ao pagamento de meia 

entrada por estudantes em transportes rodoviários e aquaviários estaduais e municipais (ADI nº 

845), o Tribunal julgou o critério constitucional, porém invalidou norma tão-somente quanto à 
                                                                                                                                                                                                     
por que a declaração de inconstitucionalidade, segundo os melhores hermeneutas, somente deve ser pronunciada 
quando for ela evidente.” 
351 Ministro Marco Aurélio: “Então, de início, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para excluir 
interpretação que conduza à atribuição do ônus relativo à gratuidade quer à pessoa jurídica que preste os serviços – e 
sabemos a dificuldade que existe para majorar-se tarifa –, quer aos demais usuários do serviço público. Que o 
Estado assuma o resultado do que criado. Ele não pode simplesmente cumprimentar com o chapéu alheio; ele não 
pode transferir a terceiro ônus que haja criado. Não vejo outra justificativa para a referência, no artigo 230, ao 
próprio Estado.” 
352 Ministra Cármen Lúcia: “A Constituição, ao assegurar a livre concorrência, também determinou que o Estado 
deve empreender todos os esforços para garantir a acessibilidade, para que se promova a igualdade de todos, em 
cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela 
definição de meios para que eles sejam alcançados. Um desses meios é o que se põe na lei ora em exame, que não 
apenas, penso, não afronta, antes dota de concretude os valores constitucionais percebidos e acolhidos pelos 
constituintes e adotados como princípios e regras da Constituição do Brasil de 1988.” 
353 O Ministro Marco Aurélio votou contra: “Penso que não se poderia, considerando até mesmo o que se contém na 
seção própria, Assistência Social – e a norma encerra espécie de assistência social –, chegar à tal normatização. 
Tenho me defrontado com situações idênticas e sempre digo que não cabe ao Estado cumprimentar com chapéu 
alheio.” 
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invasão da competência municipal354-355. O objeto principal foi mantido intacto. O controle 

exercido pelo Supremo Tribunal Federal foi de baixa intensidade, com reconhecimento de ampla 

liberdade de conformação legislativa e sem grande rigor na análise dos critérios fixados pelo 

legislador para concessão de descontos. Mesmo sem afirmar isso expressamente – até porque a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não costuma adotar esta prática – constata-se que 

não houve exigência por parte do Tribunal de que o legislador deveria ter apresentado mais 

informações que justificassem as normas, mas tão-somente um controle de evidência de que as 

normas não são claramente inidôneas. Como não foi formado juízo suficientemente seguro de 

que as normas eram totalmente inadequadas ou completamente insuficientes para cumprirem os 

seus propósitos, o Tribunal manteve a constitucionalidade das normas. 

Em 2001, o Governo Federal editou o Programa Emergencial de Redução de Consumo de 

Energia Elétrica por meio da Medida Provisória nº 2.152, impondo redução ao consumo de 

energia elétrica sob pena de, no limite, suspender o fornecimento de energia. Nessa ano, o Brasil 

atravessou séria crise no setor de energia elétrica. A insistente seca, associada a problemas nos 

contratos de reajuste de tarifas e estruturais, levaram o país à situação de grave escassez de 

recursos hidrológicos nos reservatórios responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. A 

combinação desta série de fatores levou o país à conjuntura crítica quanto à disponibilidade 

desse serviço. À época, havia grande probabilidade de ocorrência dos chamados apagões (corte 

do fornecimento de energia elétrica por impossibilidade de atendimento da demanda brasileira). 

No julgamento da medida, o Tribunal utilizou argumentos pragmáticos (consequências ao setor 

elétrico e ao fornecimento de energia) e normativos (respeito à proporcionalidade) para declarar 

a constitucionalidade da medida (ADC nº 9). O Ministro Maurício Corrêa afirmou: “Seria o 

maior absurdo que o STF derrubasse as regras emergenciais ora em implantação quando o 

próprio povo já as aprovou.”356 Foi neste julgamento que o Ministro Marco Aurélio proferiu 

                                                             
354 Ministro Eros Grau: “Resta bem claro, destarte, que o preceito da Constituição estadual, ao garantir o direito a 
“meia passagem” aos estudantes nos transportes coletivos municipais, avançou sobre a competência local. Não 
obstante, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade no que respeita à garantia de “meia passagem” em favor de 
estudantes nos transportes coletivos intermunicipais.” 
355 Coerente com seu raciocínio, o Ministro Marco Aurélio reiterou: “Sempre me preocupa, quando se cogita de 
gratuidade, a pessoa jurídica de direito público vir a cumprimentar com chapéu alheio, operando a transferência de 
ônus tendo em conta a iniciativa privada.” 
356 “É intrigante, no entanto, o raciocínio no sentido de que, porque a medida revela certo nível de aceitação popular, 
ela será proporcional.” CAMARGO, Manuela Oliveira. Proporcionalidade e razoabilidade na jurisprudência do 
STF: os casos de conflitos entre princípios da ordem econômica. In: COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana 
M. (Coords.). Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 46 
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voto descrevendo o iter da sua análise jurídica: “Digo que, como Juiz, defrontando-me com um 

conflito de interesses, idealizo a solução mais adequada para o caso, potencializando no 

trinômio lei/direito/justiça, o último elemento, que é a justiça. Após vou à dogmática.” O 

Supremo Tribunal Federal, novamente, lançou mão de argumentos pragmáticos357 ligados às 

consequências da decisão judicial. Neste julgado, ao contrário dos que analisaram os planos 

econômicos, surgem manifestações nos votos e na própria ementa do julgado sobre a 

proporcionalidade, sendo o Tribunal deferente quanto à dimensão da necessidade da medida 

provisória, uma vez que existiam medidas alternativas igualmente eficazes. Como se percebe, o 

exame desta dimensão foi feito de modo bastante brando pelo Supremo Tribunal Federal, pois 

havia várias medidas alternativas que poderiam surtir os mesmos efeitos358. Resta evidente que a 

utilização da proporcionalidade se deu com base no controle de mera evidência da medida, de 

pouca intensidade. Como as normas não eram claramente inidôneas para cumprir os seus 

propósitos, o Tribunal manteve a constitucionalidade das normas. 

Já no julgamento de lei estadual que previa a manutenção de outorgas vencidas ou 

precárias, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na regra constitucional do artigo 175, 

caput, julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, 

preservada a continuidade da prestação do serviço público (ADI nº 3.521). Diante da clara 

violação à regra constitucional, não é possível falar em falta de deferência do Tribunal, que 

apenas aplicou a regra específica e clara ao caso concreto. Nesse sentido, o Ministro Eros Grau: 

“A divergência entre o texto da lei estadual e a CB/88 é evidente”. Outra lei estadual declarada 

inconstitucional previa uma projeção no tempo de pagamento de indenização pelo rompimento 

de contrato administrativo. Houve nítida violação à regra constitucional que impõe a manutenção 

das condições efetivas da proposta formalizada (CF, art. 37, XXI). 

Um dos eixos temáticos mais comuns de julgamentos envolvendo leis estaduais refere-se 

às leis que interferem sobre aspectos da prestação do serviço público de competência de outro 

ente. Em tais circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de 

                                                             
357 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Nova York: 
Cambridge University Press, 2012. p. 159. 
358 Sustentando a desproporcionalidade da medida por não preencher a dimensão da necessidade, v. SILVA, Virgílio 
Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002. p. 18: “Nesse caso, as medidas 
previstas pelas medidas provisórias do Governo deveriam ser consideradas desproporcionais, pois, conquanto 
fossem elas adequadas para fomentar a realização do objetivo desejado, dificilmente resistiriam a um cotejo com 
medidas alternativas e seriam classificadas como desnecessárias.” Para alguns exemplos de alternativas, cf. o 
relatório Colapso Energético no Brasil e Alternativas Futuras. 
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suspender cautelarmente tais leis ou julgá-las inconstitucionais (ADIs nºs 2.299-MC359 e 2.337-

MC). Em ambos os casos, houve suspensão com base em argumento normativo (respeito aos 

precedentes) a fim de restringir o alcance das normas impugnadas, mas, de resto, as leis foram 

mantidas. Ambos os julgados tiveram efeitos ex nunc (prospectivos). Ainda neste tema, houve 

invalidação de lei estadual que proíbe o corte de energia elétrica, água e gás canalizado por falta 

de pagamento, sem prévia comunicação ao usuário (ADI nº 3.729)360 e à proibição de cobrança 

de assinatura básica nos serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia (ADI nº 3.343)361, com 

fundamentos normativos (precedentes do Supremo e violação à regra do art. 175 da Constituição 

Federal). Em todos estes casos, o Tribunal julgou procedente as demandas. A única diferença é 

que nos dois primeiros houve julgamento cautelar, enquanto nos dois últimos foi realizado 

julgamento de mérito. Esta diferença não tem relação com o conteúdo das normas impugnadas, 

mas sim com a fase do Supremo Tribunal Federal. Conforme já afirmado anteriormente, até 

2002, era prática muito comum o julgamento cautelar; após a data, prevalecem os julgamentos 

de mérito. Isto está claramente refletido nestes quatro julgados. 

 

* * * 

 

Concluindo este tópico, há elementos que indicam presunção forte de 

constitucionalidade. Houve deferência do Supremo Tribunal Federal em relação ao legislador 

federal, não tendo havido a invalidação de nenhuma norma federal. O Tribunal considerou 

constitucionais todos os critérios legais previstos, respeitando-se todas as escolhas legislativas 

questionadas e assegurando-se a ampla margem de conformação. Além disso, no julgamento da 

                                                             
359 Ministro Moreira Alves: “Com efeito, em exame compatível com a natureza da liminar requerida, Lei estadual, 
máxime quando diz respeito à concessão de serviço público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode 
alterar as condições da relação contratual entre o poder concedente e os concessionários sem causar descompasso 
entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado em favor dos usuários, infringindo, assim, não só a política 
tarifária estabelecida contratualmente e sob o controle do poder concedente, mas também introduzindo elemento 
novo na relação contratual entre o poder concedente e o concessionário, alterando, dessa forma, as condições 
contratuais previstas na licitação exigida pelo “caput” do artigo 175 da Carta Magna, que, assim, é violado.” 
360 Ministro Gilmar Mendes: “Este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido da 
impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal 
e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de 
concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante a edição de leis estaduais.” 
361 Ministro Luiz Fux: “O Plenário deste Supremo Tribunal Federal tem reiterado este entendimento em diversas 
oportunidades, invalidando as tentativas estaduais de interferência em aspectos regulatórios do serviço público 
federal de telecomunicações, que, por identidade de razões, aplica-se também ao serviço público de energia 
elétrica.” 
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constitucionalidade da medida provisória do apagão, analisou a dimensão da necessidade da 

proporcionalidade de maneira pouco rigorosa e bastante deferente. Quanto ao legislador 

constituinte estadual, o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação centralizadora que não 

permite que os entes federativos adotem regras diversas do modelo federal em várias hipóteses. 

No âmbito do controle de constitucionalidade estadual não há muitos sinais de deferência do 

Supremo Tribunal Federal em relação ao ente federativo. Embora não tenha ocorrido 

interferência da Corte na condução da política prevista em lei: (i) houve julgamento de 

invalidação decorrente de violação de regra constitucional; e (ii) as decisões de invalidação 

tiveram efeitos ex nunc (prospectivos) a fim de prestigiar, minimamente, a presunção de 

constitucionalidade das leis e de minimizar eventuais prejuízos decorrentes da invalidação da 

lei362. 

 

3.5.6 Intervenção do Estado em serviços públicos impróprios: o aumento de custos ao 

particular 

 

Os três acórdãos que mantiveram integralmente a presunção de constitucionalidade das 

leis sobre serviços públicos impróprios (ADIs nºs 5.357 e 292; e ADC nº 17) tratam 

especificamente de educação. No julgamento sobre o ensino inclusivo e imposição de obrigações 

às escolas particulares, o Supremo Tribunal Federal utilizou, majoritariamente, argumentos 

normativos para validar as regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), 

ainda que a lei acarrete aumento dos custos das escolas particulares e não haja qualquer previsão 

de contrapartida. Nos julgamentos das regras sobre o serviço público educação (ensino 

fundamental), a Corte cita argumentos deferenciais em favor do Poder Executivo, no sentido da 

discricionariedade para a escolha das regras: 

 
Ministro Luiz Fux: Cabe ao Poder Público desenhar as políticas educacionais, 
respeitadas as balizas constitucionais. O corte etário, apesar de não ser a única 
solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do 
administrador, sobretudo em razão da “expertise” do CNE e da ampla 
participação técnica e social no processo de edição das resoluções, em respeito à 
gestão democrática do ensino público [CF, art. 206, VI (5)]. 
 

                                                             
362 BRUST, Léo. Controle de constitucionalidade: a tipologia das decisões do STF. Curitiba: Juruá, 2014. p. 278. 
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Ministro Roberto Barroso: Cabe ao Ministério da Educação definir o momento 
em que o aluno deverá preencher o critério etário. 
 
Ministro Marco Aurélio: Constituição Federal dá margem para legislador e 
órgãos do Executivo definirem os critérios etários para ingresso de alunos na 
educação básica. 

 

Estes argumentos deferenciais deixam claro que o Supremo Tribunal Federal concede 

ampla margem de conformação ao legislador neste tema, de forma similar à jurisprudência da 

Suprema Corte americana após a superação da Era Lochner em 1937 (v. itens 2.6.1 e 2.6.2, 

acima). 

No célebre caso envolvendo o controle de preço das mensalidades escolares (ADI nº 

319), o Supremo Tribunal Federal manteve a presunção de constitucionalidade da norma, 

considerando constitucional o limite do aumento das mensalidades escolares ao índice geral de 

reajuste dos salários. No acórdão não houve uma ponderação concreta entre os princípios 

constitucionais colidentes (defesa do consumidor e redução das desigualdades sociais contra 

livre iniciativa), e sim uma hierarquização abstrata do que deve prevalecer, sem exame das 

dimensões da proporcionalidade. Aqui, como em outras hipóteses analisadas, o objeto principal 

da lei – limitação de reajuste de mensalidade escolar – foi considerado constitucional. Entretanto, 

o dispositivo legal que previa eficácia retroativa foi julgado inconstitucional, resultando em 

julgamento de procedência parcial da demanda. Apenas aspecto secundário da lei – a 

retroatividade – foi declarado inconstitucional, razão pela qual a decisão é tendencialmente 

deferente ao legislador363. Isso fica ainda mais claro ao se verificar que a Constituição Federal 

não estabelece esta possibilidade. O entendimento apresenta argumento normativo baseado na 

conjugação de princípios constitucionais, sem especificar claramente o fundamento364. Como 

                                                             
363 Ministro Relator Moreira Alves: “Ora, sendo a justiça social a justiça distributiva – e por isso mesmo é que se 
chega à finalidade da ordem econômica (assegurar a todos a existência digna) por meio dos ditames dela –, e 
havendo a possibilidade de incompatibilidade entre alguns dos princípios constantes dos incisos desses artigo 170, 
se tomados em sentido absoluto, mister se faz, evidentemente, que se lhes dê  sentido relativo para que se possibilite 
a sua conciliação a fim de que, em conformidade com os ditames da justiça distributiva, se assegure a todos – e, 
portanto, aos elementos de produção e distribuição de bens e serviços e aos elementos de consumo dele – existência 
digna.” Celso de Mello: “O postulado constitucional de que “o ensino é livre à iniciativa privada” (art. 209, caput) 
tem a sua eficácia e o seu alcance limitados, não só pelas exigências a que se refere o próprio texto da Constituição 
nesse mesmo preceito (“cumprimento das normas gerais da educação nacional” e “autorização e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público”, art. 209, nºs I e II), mas, também, pelos requisitos genericamente impostos pela Lei 
Fundamental, condicionadores do válido desempenho de qualquer atividade econômica.” 
364 O Ministro Marco Aurélio entendeu pela inconstitucionalidade da norma por ausência de previsão constitucional 
para tal intervenção do Estado na ordem econômica. Como será visto, em todas as ações em que houve algum tipo 
de controle de preços de particulares, o Ministro julgou inconstitucional. 



 132 

não houve juízo suficientemente seguro de que a norma seria claramente inidônea para cumprir 

os seus propósitos, o Tribunal manteve a constitucionalidade da norma. 

Em julgamento sobre o terceiro setor e marco legal das organizações sociais (Lei nº 

9.637/1998 e Lei nº 9.648/1998) (ADI nº 1.923) que, como dito, por aproximação foi colocado 

nesta categoria, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação abstrata parcialmente procedente, 

dando interpretação conforme a Constituição a alguns dispositivos legais, apresentando 

fundamentação com argumentos normativos (inexistência de violação a regras constitucionais) e 

deferenciais no sentido de admitir ampla margem de escolha pelo legislador, reconhecendo que a 

Constituição Federal não abraçou uma ideologia econômica específica365. É preciso atenção ao 

dispositivo de decisões que conferem interpretação conforme, pois podem esconder alterações 

judiciais do sentido da norma366, bem como não indicam, necessariamente, deferência por parte 

do Poder Judiciário367. Todavia, neste caso, não há elementos que indiquem mudanças judiciais 

ao comando legal: a interpretação conforme foi imposta para reforçar a aplicação das leis 

impugnadas com a observância do artigo 37 da Constituição Federal368. 

Ao analisar a constitucionalidade da normatização legal dos planos e seguros privados de 

assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal utilizou argumentos normativos (ponderação de 

princípios) para julgar parcialmente procedente a demanda (ADI nº 1.931). Mais uma vez, a 

                                                             
365 Ministro Relator Luiz Fux: “A atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e de 
cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente 
assegurados, as maiorias políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos 
de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva. Então, há deferência 
aqui ao Legislativo.” (p. 123). 
366 ARGUELHES, Diego Werneck; LIMA, João Marcelo da Costa e Silva. Políticas públicas, interpretação judicial 
e as intenções do legislador: o ProUni e o “cripto-ativismo” do Supremo Tribunal Federal. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 4, n. 2, maio/ago., 2017. 
367 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a constituição: entre a trivialidade e a centralização judicial. 
Revista Direito GV 3, v. 2, n. 1, p. 191-210, 2006. 
368 “Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação 
conforme à Constituição à Lei no 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei no 8666/93, incluído pela Lei no 9.648/98, para 
que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 
da Lei no 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, 
com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para 
contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei no 9.637/98, art. 
12, § 3o) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 
37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam 
conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos 
termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais 
seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e 
nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que 
restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.” 



 133 

Corte manteve a presunção de constitucionalidade de todas as obrigações legais impostas às 

operadoras de planos de saúde, que são, por evidente, o objeto principal da lei. No que tange ao 

efeito retroativo da lei, o Tribunal declarou a sua inconstitucionalidade com fundamento em 

regra constitucional (CF, art. 5º, XXXVI). Nesta decisão, o Supremo Tribunal Federal realizou 

um exame da proporcionalidade das normas sem muito rigor, não se convencendo da 

inconstitucionalidade do objeto principal diante da falta de uma razão convincente. Como não 

houve demonstração de que a norma seria claramente inidônea para cumprir os seus propósitos, 

o Tribunal manteve a constitucionalidade da norma. 

 

* * * 

 

Com essas considerações, há elementos que indicam presunção forte de 

constitucionalidade. Houve deferência do Supremo Tribunal Federal em relação ao legislador, 

notadamente o discurso deferencial que afirma ser do âmbito de competência do Poder Público a 

definição de políticas públicas369. No exercício da jurisdição constitucional, a Corte declarou a 

inconstitucionalidade tão-somente de norma que violava frontalmente e com razoável margem de 

certeza o artigo 5º, inciso XVVVI, da Constituição Federal. Em nenhum momento houve 

interferência da Corte nos critérios eleitos pelo legislador para balizar os serviços públicos 

impróprios, ainda que as leis acarretassem aumento de custo ao particular prestador do serviço 

público de educação. 

 

3.5.7 Intervenção do Estado em atividades econômicas: a influência dos interesses estatais 

nos limites do poder de polícia 

 

Refletindo o maior número de atividades econômicas privadas na sociedade, há um maior 

número de decisões do Supremo Tribunal Federal analisando a constitucionalidade de leis que 

regulam e restringem tais atividades. Algumas leis questionadas são mais diretas e específicas e 

                                                             
369 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017. p. 45: “Uma postura deferente reclama do Judiciário uma posição mais respeitosa possível para 
com a decisão legislativa. A deferência não está em o Judiciário manifestar sua concorrência com os contornos 
jurídicos dados pelo legislador na determinação do conteúdo de um direito, mas, sim, no reconhecimento de que a 
competência para realizar essa operação de determinação do conteúdo do Direito foi conferida primariamente ao 
legislador.” 
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outras mais indiretas e genéricas. Como exemplo deste segundo grupo, foi impugnada a 

Resolução nº 2.267, de 1996, do Conselho Monetário Nacional, que dispunha sobre a regulação 

das auditorias independentes nas instituições do sistema financeiro (ADI nº 2.317). O Tribunal 

indeferiu o pedido cautelar balizado por argumentos normativos consistente na inexistência de 

violação à liberdade profissional e respeito à proporcionalidade (de forma sumária, sem percorrer 

as três dimensões) para o fim de afastar a alegada limitação de atuação profissional. Ainda na 

regulação do sistema financeiro, o artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990) abrangeu os serviços bancários, financeiros, creditícios e securitários no seu campo 

de aplicação. O Supremo manteve a presunção de constitucionalidade do dispositivo com 

fundamento de caráter normativo370, tendo o Ministro Eros Grau apresentado argumento 

deferencial: 

 
E assim é ainda que a nossa doutrina e certa jurisprudência pretendem aplicá-
los, como se princípios fossem, a casos concretos, de modo a atribuir ao Poder 
Judiciário capacidade de “corrigir” o legislador. Isso me parece inteiramente 
equivocado, mesmo porque importa desataviada afronta ao princípio – este sim, 
princípio – da harmonia e equilíbrio entre os Poderes. De modo que não se 
sustenta a tentativa, da requerente da ADI, de inovar texto normativo [o Código 
de Defesa do Consumidor] no âmbito do Judiciário, pretendendo que este atue 
usurpando competência legislativa. O que se admite, unicamente, é a aplicação, 
pelo Judiciário, da razoabilidade como instrumento de equidade. Mas isso não 
no momento da produção da norma jurídica, porém no instante da norma de 
decisão. 

 

Um julgamento envolvendo uma restrição de grande intensidade à livre iniciativa, mas, 

ao mesmo tempo, de enorme importância para o país, foi a vedação à importação de pneus 

usados (ADPF nº 101). Realizando uma ponderação entre os princípios colidentes, o Tribunal 

entendeu pela constitucionalidade desta norma371, com argumentos de caráter normativos 

(consonância com o art. 225 da Constituição Federal) em decisão com efeitos ex tunc 

                                                             
370 Ministro Relator Carlos Velloso: “É que o Código do Consumidor não interfere com a estrutura institucional do 
Sistema Financeiro Nacional. Esta, sim, será regulada por lei complementar – C.F., art. 192 – que disporá, inclusive, 
sobre os temas inscritos nos incisos I a VIII do mesmo artigo 192, cuidando o § 1º desta da autorização a que se 
referem os incisos I e II.” 
371 Ministra Cármen Lúcia: “O argumento dos Interessados de que haveria afronta ao princípio da livre concorrência 
e da livre iniciativa por igual não se sustenta, porque, ao se ponderarem todos os argumentos expostos, conclui-se 
que, se fosse possível atribuir peso ou valor jurídico a tais princípios relativamente ao da saúde e do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado preponderaria a proteção desses, cuja cobertura, de resto, atinge não apenas a atual, mas 
também as futuras gerações.” 
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(retroativos)372. Na ementa desta decisão constou expressamente a “legitimidade e razoabilidade 

da atuação estatal”, a indicar uma presunção forte de constitucionalidade e um controle de baixa 

intensidade. O resultado do julgamento foi de parcial procedência para resguardar efeitos 

pretéritos determinados as decisões judiciais com trânsito em julgado, que não estejam sendo 

objeto de ação rescisória. Com efeito, a decisão judicial não ataca o núcleo dos atos normativos 

impugnados, apenas preserva as situações jurídicas respaldadas em sentença judicial com 

formação de coisa julgada, em respeito à segurança jurídica. Como não houve juízo de que a 

norma seria claramente inidônea para cumprir os seus propósitos, a Corte preservou a 

constitucionalidade da norma. 

Na análise da Lei nº 12.538/2013 (marco regulatório da gestão coletiva de direitos 

autorais) (ADI nº 5.062), o Supremo Tribunal Federal entendeu pela improcedência da ação 

abstrata com a manutenção integral da presunção de constitucionalidade da lei. Como a própria 

denominação marco regulatório indica, trata-se de uma lei ampla e abrangente. Estas leis 

preveem as balizas de todo um setor e costumam encontrar amparo na jurisprudência do 

Supremo, exatamente como ocorreu. O Tribunal se valeu de argumentos normativos e, 

principalmente, deferenciais no sentido de a atuação judicial ser cautelosa (ideia de separação de 

poderes), para manter integralmente a presunção de constitucionalidade373.  

Outra lei federal impugnada estipulava a obrigação da indústria automobilística de 

promover a publicação de mensagens educativas de trânsito (ADI nº 4.613). A Corte afirmou que 

esta lei é constitucional com base em argumentos normativos consistente na ausência de violação 

à livre iniciativa374. Esta era uma pequena restrição na atividade econômica, razão pela qual era 

esperado que o Supremo Tribunal Federal julgasse improcedente a ADI sem maior intensidade 

de controle. A lei estadual que proibia a revenda em postos com marca e identificação visual de 

outra distribuidora (ADI nº 1.980) também foi declarada constitucional. Em ambos os casos, a 

                                                             
372 Ministro Gilmar Mendes: “A declaração de constitucionalidade no presente caso tem efeitos ex tunc, pois reforça 
a presunção de constitucionalidade e de legitimidade dos atos normativos estatais analisados, desde que criados e 
que, considerados à luz da constituição, proíbem a importação de pneus usados.” 
373 Ministro Luiz Fux: “1. A interpretação ampliativa dos princípios constitucionais não deve se convolar em veto 
judicial absoluto à atuação do legislador ordinário, que também é um intérprete legítimo da Lei Maior, devendo, 
nesse mister, atuar com prudência e cautela de modo que a alegação genérica dos direitos fundamentais não asfixiem 
o espaço político de deliberação coletiva.” 
374 Ministro Relator Dias Toffoli: “As normas não trazem qualquer restrição à plena liberdade de comunicação das 
empresas ou à livre iniciativa e não excluem, ademais, a responsabilidade do Estado em promover, por ato próprio, 
publicações de mensagens educativas de trânsito. Trata-se, apenas, de cooperação da indústria automobilística, 
consectária da proteção ao consumidor e da função social da propriedade (princípios da ordem econômica), na 
divulgação de boas práticas de trânsito.” 
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presunção de constitucionalidade foi mantida com fundamentos normativos por inexistência de 

ofensa aos preceitos constitucionais. 

A Corte também analisou a constitucionalidade de leis estaduais que impunham 

obrigações positivas, mais ou menos intensas – desde a obrigação de os supermercados 

manterem um funcionário por caixa registradora (ADI nº 669-MC), obrigatoriedade de os 

estabelecimentos que comercializem gás liquefeito de petróleo pesarem, à vista do consumidor, 

os botijões de gás (ADI nº 855), obrigatoriedade de prestação do serviço de empacotamento em 

supermercados (ADI nº 907), obrigatoriedade de constar determinadas informações em rótulos 

de embalagens de café comercializadas (ADI nº 2.832) e obrigatoriedade de informações nas 

embalagens dos produtos alimentícios comercializados (ADI nº 750). Todas estas demandas 

tiveram a cautelar deferida ou tiveram julgamento pela procedência ou a parcial procedência dos 

pedidos. A diferença consiste que nas 3 (três) primeiras situações as interferências são de maior 

escala e foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal com argumentos 

pragmáticos ligados às consequências da decisão judicial375 ou normativos, com análise da 

proporcionalidade das medidas376-377. Com relação às duas últimas, numa delas (ADI nº 2.832), o 

Tribunal apenas declarou a inconstitucionalidade na parte em que a lei estende seus efeitos para 

outros entes federativos, enquanto na outra (ADI nº 750), julgou inconstitucional. Esse conjunto 

de casos demonstra a dificuldade de precisar os níveis de interferência constitucionalmente 

                                                             
375 Ministro Octavio Gallotti: “É, sem dúvida, relevante a fundamentação jurídica do pedido e o perigo da demora 
reside no considerável valor da multa diária, estipulado pelo art. 2º da lei impugnada – Cr$ 2.659.500,00, em valores 
de janeiro corrente –, sabido que a prática do comércio, pelo sistema do autosserviço, acha-se hoje, disseminada, não 
mais se restringindo aos estabelecimentos de grande porte.” (ADI nº 669-MC). 
376 Ministro Gilmar Mendes: “De minha parte, a ponderada reflexão a que me esforcei por submeter a questão, 
conduziu-me ao resultado de que não se situa a hipótese destes autos no campo propício ao delicado exercício da 
aferição da razoabilidade ou proporcionalidade da lei impugnada, como condição de sua constitucionalidade. 
Fazendo uma nota sobre isso e também sobre o enquadramento no contexto da ideia de proporcionalidade, eu dizia 
que o próprio Tribunal, pelo menos em sede de liminar, assentou a inadequação da medida e ainda colocou em 
dúvida a sua necessidade. Por isso o fundamento não foi, pelo menos em sede de liminar, aquele referente à 
competência do órgão legislativo estadual, mas tão somente a questão de afronta substancial, isto sim, de excesso de 
Poder Legislativo.” (ADI nº 855). 
377 Ministro Roberto Barroso: “No entanto, verifico que a Lei nº 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, padece de 
vício material. Isso porque a restrição ao princípio da livre iniciativa, protegido pelo art. 170, caput, da Constituição, 
a pretexto de proteger os consumidores, não atende ao princípio da proporcionalidade nas suas três dimensões: (i) 
adequação; (ii) necessidade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito. Com efeito, em primeiro lugar, conforme 
destacado pela PGR em seu Parecer, a simples presença de um empacotador em supermercados não é uma 
providência que aumente a proteção dos direitos do consumidor, mas sim uma mera conveniência em benefício de 
eventuais clientes. Ou seja, a medida imposta demonstra-se incapaz de atingir ao fim a que alegadamente se propõe, 
tornando-a inadequada.” (ADI nº 907). 
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aceitáveis. Não há um critério unívoco em que o legislador possa se basear378. Inclusive, nesta 

última demanda, maioria simples julgou a demanda parcialmente procedente, porém 3 (três) 

ministros julgaram integralmente procedente e outros 3 (três) julgaram totalmente improcedente. 

Em comum, todos os julgamentos analisarem leis estaduais, tendo o Supremo Tribunal Federal 

invalidado a interferência na atividade privada, não prestando deferência ao legislador379. 

Tema recorrente na análise do Supremo Tribunal Federal diz respeito às leis estaduais 

que preveem meia entrada, desconto ou algum outro benefício para determinado grupo de 

pessoas para contratação de serviços ou compras de atividades privadas (ADIs nºs 2.163-MC, 

2.435-MC, 1.950 e 3.512). Nos dois primeiros casos citados, o Supremo Tribunal Federal se 

valeu de argumentos pragmáticos380-381 fundados nas consequências econômicas da decisão 

judicial para manter a validade das normas em sede cautelar – os requisitos de fumus boni iuris e 

periculum in mora são propícios para a defesa de argumentos pragmáticos concernentes às 

consequências. Os dois últimos se basearam em argumentos normativos e também com 

                                                             
378 ZAGO, Marina Fontão. Consistência das decisões do STF e de seus Ministros em casos relacionados com a 
definição dos limites da livre iniciativa. In: COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coords.). 
Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 558: “Entretanto, em razão da 
essência dos princípios, não pode o Tribunal predeterminar esse limite. Isto será feito apenas no caso concreto, 
analisando suas peculiaridades e determinando-se qual princípio deve prevalecer.” 
379  Conforme exposto na introdução deste Capítulo 3, o STF não declara a intensidade do controle exercido, cabendo 
ao intérprete traduzir o nível da intensidade aplicada no julgamento. Segundo Gustavo Binenbojm, mesmo 
considerando a norma inconstitucional, o STF utilizou a intensidade fraca no julgamento da constitucionalidade da 
norma que previa a necessidade de pesagem de botijões de gás, na medida em que esta era “claramente” 
desnecessária e “evidentemente” com custos desproporcionais: BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, 
ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo 
ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 144. “No clássico caso da norma de polícia administrativa econômica 
que previa a necessidade de pesagem de botijões de gás, em balanças de alta precisão, à vista do consumidor, o 
Supremo Tribunal Federal considerou-a claramente desnecessária, porque existiam outras medidas menos restritivas 
aos direitos fundamentais atingidos,  como a fiscalização por amostragem, além de desproporcional em sentido 
estrito, uma vez que os seus elevados custos (das balanças a serem instaladas e do tempo e mão de obra necessários à 
pesagem, que acabariam sendo repassados para os preços) superavam evidentemente os seus possíveis benefícios 
(proteção do consumidor que poderia ser lesado na compra de botijões sem o conteúdo indicado). Embora a Corte 
não tenha chegado a dizê-lo nesses termos, a análise de custo-benefício da medida tinha saldo manifestamente 
negativo.” (grifos no original). 
380 Ministro Nelson Jobim: “Se concedida a liminar, for indeferido no mérito, os menores de 21 anos poderão deixar 
de participar de eventos, no período, cujo prejuízo se mostra irreparável. Por outro lado, denegada a liminar e, no 
mérito, declarada a inconstitucionalidade da norma, os empresários do setor saberão como se ressarcir dos prejuízos 
que porventura julguem haver sofrido.” 
381 Ministra Ellen Gracie: “Caso deferida a liminar, mas vindo a final a ser julgada improcedente a ação, as pessoas 
idosas ficariam, nesse interregno, despidas da facilidade legal que lhes garante, sem dúvida, acesso a medicamentos 
vitais para o seu bem-estar e sua dignidade, garantindo, assim, seu direito à vida (art. 230, caput da Carta Política). 
Quanto aos empresários, caso indeferida a liminar mas no mérito julgada procedente a ação, terão condições de se 
ressarcir, pelas regras de mercado, dos prejuízos que porventura julgarem haver sofrido, levando-se em conta, 
também a informação prestada pela Assembleia Legislativa (fls. 81/100) de que o público alvo da lei questionada 
corresponde a apenas 9% da população do Estado do Rio de Janeiro.” 
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referência a precedente da própria Corte. Em todos estes casos, as demandas tiveram o pedido 

cautelar indeferido ou foram julgadas improcedentes. Em outros termos, o Tribunal manteve a 

presunção de constitucionalidade, sendo deferente aos critérios eleitos pelos legisladores – 

pagamento de 50% para o ingresso em casas de diversões, praças desportivas aos jovens de até 

21 anos; desconto na compra de remédio para maiores de 60 anos; pagamento de 50% para o 

ingresso em casas de diversão, esporte, cultura e lazer para estudantes; e pagamento de meia 

entrada ao locais públicos de cultura esporte e lazer aos doadores regulares de sangue – em 

relação ao público alvo beneficiado pela lei e ao benefício legalmente concedido. Portanto, 

independentemente de qualquer fonte de custeio, os particulares ficaram obrigados a arcar com 

os custos impostos pela legislação382. Esse argumento não foi considerado suficiente para 

derrubar a presunção de constitucionalidade das normas. Mesmo sem um discurso expresso pelo 

Supremo Tribunal Federal, o resultado das ações abstratas indica presunção forte de 

constitucionalidade destas leis. Todos os argumentos são construídos com base em 

hierarquização abstrata de princípios, sem uma real ponderação dos princípios colidentes383. 

Prevaleceu a ideia de supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. A 

relevância da doação de sangue, ligada ao direito à vida, por exemplo, foi considerada suficiente 

para mitigar a livre iniciativa e a liberdade de preços. Como nenhuma das normas eram 

claramente inidôneas para cumprir os seus propósitos, o Tribunal manteve a constitucionalidade 

das normas. 

                                                             
382 O Ministro Marco Aurélio manifestou preocupação a essa jurisprudência que não impõe qualquer compensação 
ao particular prejudicado: “Na lei não se cogita, sequer – aí, eu diria que o legislador acabou cumprimentando com 
chapéu alheio –, de uma compensação, tendo em vista a postura do próprio Estado, na condição de credor do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Simplesmente, na lei impõem-se os descontos, sem se atentar 
para a situação financeira do adquirente do remédio, bastando o fator objetivo “idade”, e, ainda, prevê-se, em caso 
de desobediência, multa pesada no importe de 5.000 UFIR`s.” (ADI nº 2.435-MC); “Essa forma de dispor, 
entretanto, com interferência de fundo na livre iniciativa, sem uma contrapartida, cumprimentando o Estado – e a 
premissa é esta – com chapéu alheio, é consentânea com a Constituição Federal? A meu ver, não, por pecar até 
mesmo no tratamento de desiguais de forma igual, sem distinguir aquele que tem recursos do que não tem para 
efetuar o pagamento. A norma conflita com fundamento da República, que é a livre iniciativa.” (ADI nº 1.950); 
“Continuo entendendo que o Estado, em si, não pode cumprimentar com o chapéu alheio.” (ADI nº 3.512). Como 
observado pela doutrina, o Ministro utilizou argumento consequencialista, v. MENDONÇA, José Vicente Santos de. 
Direito constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 87. 
383 Criticando estes julgados, na medida em que se baseiam na controversa ideia de supremacia do interesse público 
sobre o privado e entendendo pela necessidade de realizar a ponderação fundada na proporcionalidade para 
averiguar quais princípios em concreto devem prevalecer, v. JORDÃO, Eduardo. Restrições regulatórias à 
concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 56-63. “Esta concepção produz dificuldades de toda espécie. Para 
começar, é bastante difícil ao intérprete justificar a atribuição de maior relevância a um ou outro valor (ou princípio) 
constitucional, quando a Constituição não o faz diretamente.” 
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O Supremo Tribunal Federal julgou um outro assunto diversas vezes referente à 

constitucionalidade de leis estaduais que autorizam a comercialização de produtos de 

conveniência em farmácias e drogarias (ADIs nºs 4.954, 4.949, 4.948, 4.093, 4.951, 4.423, 

4.955, 4.950, 4.952 e 4.613). Em todos os casos, o Tribunal seguiu o primeiro precedente que 

entendeu pela constitucionalidade da norma com fundamento em argumentos normativos 

baseados na livre iniciativa e na proporcionalidade. Para os fins do presente estudo, que busca 

verificar eventuais graus de presunção de constitucionalidade das leis, a questão de maior 

interesse consiste em verificar as fundamentações dos acórdãos, vez que tratam do mesmo tema, 

foram julgados em datas próximas, mas tiveram ministros relatores diferentes. No primeiro caso, 

as três dimensões da proporcionalidade são utilizadas para julgar a matéria: “Ora, como se trata 

de limitação à liberdade fundamental do exercício de atividades econômicas, tais medidas, para 

serem legítimas, devem, acima de qualquer dúvida razoável, revelar-se adequadas, necessárias 

e proporcionais em sentido estrito [...].” (ADI nº 4.954). A expressão “acima de qualquer dúvida 

razoável” remete à famosa concepção de James Bradley Thayer (beyond a reasonable doubt) de 

presunção forte de constitucionalidade. Em outras casos, a proporcionalidade também foi usada 

para fundamentar a manutenção da presunção de constitucionalidade das leis384, enquanto nos 

restantes ela não aparece ou consta somente de forma implícita385. Esse conjunto de casos serve 

bem para demonstrar a dificuldade da análise dos eventuais graus de presunção de 

constitucionalidade das normas: ainda que julgando a mesma matéria, a depender do Ministro 

Relator da ação abstrata, é possível a prevalência de razões normativas, pragmáticas ou 

deferenciais, tal como apenas em alguns casos há manifestações mais expressas sobre a força da 

                                                             
384 Ministra Rosa Weber: “Acerca da pretendida limitação à livre iniciativa em prol do direito à saúde, resultou 
destacada, no leading case, a inocorrência da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da 
medida requerida, consoante também assentado no julgamento da ADI 4949/RJ – de relatoria do eminente Min. 
Ricardo Lewandowski –, ao registro da falta de embasamento para a suposta vinculação entre o comércio de artigos 
de conveniência em farmácias e drogarias e o fenômeno da automedicação: [...]” (ADI nº 4.093); Luiz Fux: “A 
correlação lógica, suscitada na inicial, entre a venda de produtos de conveniência em farmácias e drogarias e o 
estímulo à automedicação (direito à saúde - CRFB/88, arts. 6º, caput, e 196) não procede. Ademais, tal tese não 
perpassa pela análise da proporcionalidade, pois os meios tomados não justificam o decorrente ultraje que se teria à 
liberdade econômica e à livre iniciativa, pois se através de uma medida inadequada, desnecessária e 
desproporcional.” (ADI nº 4.952). 
385 Ministro Ricardo Lewandowski: “[...] falta de embasamento para a suposta vinculação entre o comércio de 
artigos de conveniência em farmácias e drogarias e o fenômeno da automedicação: [...]” (ADI nº 4.949); “As 
providências de resguardo estabelecidas no art. 4º, caput, e § único, da Lei estadual 5.465/05 proclamaram restrições 
muito menos gravosas para a liberdade econômica, realizando uma composição mais harmônica entre o interesse 
comercial dos empresários e a demanda dos consumidores locais por mais pontos de acesso a artigos e serviços de 
primeira necessidade.” (ADI nº 4.951). 
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presunção de constitucionalidade, sendo árdua a tarefa de revelar a força da presunção de 

constitucionalidade que foi considerada pelo julgado. 

Ainda com relação às farmácias, o Supremo Tribunal Federal também teve de aferir a 

constitucionalidade de lei estadual que fixa uma distância mínima entre farmácias (ADI nº 

2.327). O legislador paulista havia feito uma prognose de que a falta de regulação do tema 

acarretaria aumento exacerbado destes estabelecimentos. O Supremo Tribunal Federal, com 

aplicação da proporcionalidade e pela violação à livre iniciativa, declarou a lei 

inconstitucional386. Esta declaração, além de atacar o objeto central da lei, teve como 

fundamento princípios constitucionais e examinou a própria ponderação feita pelo legislador 

estadual (de forma análoga ao controle intensivo realizado pelo Tribunal Constitucional Federal 

alemão), sendo menos deferente do que uma decisão que invalida uma norma acessória da lei ou 

que viole uma regra constitucional. 

Por fim, há leis prevendo a diminuição ou a proibição de cobrança de valores de 

estabelecimentos particulares. O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade de 

leis prevendo isenção de estacionamento, cobrança proporcional ao tempo de uso do 

estacionamento e imposição de medidas de segurança em estacionamentos particulares (ADIs nºs 

1.918, 4.862 e 451). O Tribunal não foi deferente ao legislador, entendendo pela 

inconstitucionalidade de tais normas com fundamentos normativos, como o princípio da livre 

iniciativa e o direito de propriedade, refazendo a própria ponderação feita pelo legislador 

estadual (de forma análoga ao controle intensivo realizado pelo Tribunal Constitucional Federal 

alemão). Diversamente das concessões de meia entrada em favor de determinados grupos, nestes 

casos não há um grupo específico que mereça uma tutela estatal especial. Embora não tenha sido 

expressamente endossado pelo Tribunal, o Ministro Roberto Barroso entende que leis restritivas 

de liberdade econômica devem ser consideradas suspeitas387, isto é, haveria uma presunção fraca 

                                                             
386 Ministro Gilmar Mendes: “Resta evidente que, para afirmar a inconstitucionalidade do modelo legislativo 
consagrado, teve o Tribunal que infirmar a prognoses estabelecida pelo legislador, quanto à possibilidade de uma 
multiplicação dos estabelecimentos farmacêuticos em razão da ausência de uma regulação restritiva. A manifesta 
inconsistência do prognóstico estabelecido pelo legislador ressaltava que a decisão adotada não protegia o interesse 
público, contendo, portanto, restrição incompatível com o livre exercício de atividade profissional. Vê-se, assim, 
que, se necessário, o tema também comporta uma análise à luz do princípio da proporcionalidade.” 
387 Ministro Roberto Barroso: “E devo dizer a Vossa Excelência que, por convicção, entendo que, como regra geral, 
a intervenção do Estado na fixação de preços exclusivamente privados é uma categoria por si suspeita dentro de um 
regime de livre iniciativa. A meu ver, por exceção, em alguns segmentos, pode-se, com razoabilidade, admitir essa 
interferência, mas eu não consideraria que estacionamento fosse uma dessas áreas em que a intervenção do Estado 
na fixação de preços se legitimasse. E esta é uma lei que diz coisas do tipo: a segunda hora não pode ser cobrada a 
mais de trinta por cento do que a primeira hora. Mas por quê? Ou seja, não consigo entender qual fundamento 
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de constitucionalidade destas leis. O fato de as 3 (três) demandas analisadas terem sido julgadas 

procedentes indica um controle mais rigoroso de lei estaduais que impõem obrigações às 

atividades privadas. 

 

* * * 

 

Como se vê, são comuns leis federais e estaduais que buscam regular as atividades 

econômicas – de forma mais ampla ou mais específica, proibindo condutas, obrigando condutas, 

autorizando condutas, impondo descontos sem qualquer contraprestação ao particular 

prejudicado. Quanto maior é o interesse direto do governo federal na validade da medida ou mais 

genérica é a lei questionada, mais forte é a presunção de constitucionalidade da norma e, por 

conseguinte, a chance de o Supremo Tribunal Federal ser deferente às escolhas do legislador. 

Neste tópico, nenhuma lei federal foi considerada inconstitucional. Há alguns discursos 

deferenciais, mas prevalecem argumentos normativos. Quanto à legislação estadual, a Corte 

invalidou algumas normas estaduais ao considerar ultrapassado o nível de interferência 

constitucionalmente legítimo, alterando o objeto principal do diploma legal. Como visto ao 

longo deste trabalho, há elementos que indicam que as leis estaduais gozam de uma presunção 

fraca de constitucionalidade, exigindo o Supremo Tribunal Federal que elas se encaixem numa 

moldura bastante estreita para que sejam consideradas constitucionais. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
constitucional de interesse público legitimaria esse nível de intervenção no princípio da livre iniciativa, que 
considero um princípio fundamental do Estado brasileiro.” (ADI nº 4.862); “Defendi, contudo, que a interferência 
do Estado na fixação de um preço privado, salvo circunstâncias excepcionais, significa uma intromissão inadequada 
no princípio da livre iniciativa, o que ensejaria o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma. No 
presente caso, ainda que não se trate especificamente de fixação de preços, a lei obriga qualquer pessoa, física ou 
jurídica, de qualquer porte, atuante em qualquer ramo, e que disponibilize local para estacionamento, a prestar 
serviço de vigilância. Ora, facilitar o estacionamento é diferente de prometer garantir a segurança dos automóveis. 
Impor a quem facilita o estacionamento a obrigação de proteger os bens contra furto e roubo enseja violação à livre 
iniciativa, porque implica obrigar pessoas privadas a prestarem serviço diverso, alheio à natureza do seu negócio 
(CF/88, art. 170, par. único, e art. 174). Portanto, entendo que também neste caso, e à semelhança do que defendi na 
ADI 4.862, a norma impugnada enseja violação ao princípio da livre iniciativa.” (ADI nº 451). Em âmbito 
doutrinário, o Ministro já tinha escrito parecer prevendo requisitos excepcionais para a constitucionalidade do 
controle de preços: situação de anormalidade, de grave deterioração das condições de mercado, com ausência de 
livre concorrência e colapso da própria livre iniciativa. BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica 
constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 226, p. 187-212, 2001. 
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3.6 A alteração da jurisprudência 

 

Analisadas as diversas formas argumentativas utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal 

para manter a presunção de constitucionalidade das normas – argumentos normativos, 

pragmáticos e deferenciais –, bem como a estratégia de decidir em sede meramente cautelar ou 

postergar a decisão para o momento que o Tribunal entende como adequado388, o presente tópico 

tem por objetivo tratar de assunto não abordado diretamente nos tópicos precedentes: o histórico 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos envolvendo leis regulatórias e 

econômicas. Serão dois os focos deste tópico: (i) verificar se houve algum movimento de 

expansão ou de retração da competência na jurisprudência nos casos mencionados neste capítulo, 

ou seja, se a Corte aumentou ou diminuiu a sua interferência ao julgar a constitucionalidade das 

leis regulatórias e econômicas; e (ii) verificar os argumentos utilizados nos julgados. 

 O primeiro tema versa sobre o eventual movimento do Supremo Tribunal Federal de 

retração ou de expansão da sua intervenção em casos regulatórios e econômicos submetidos à sua 

apreciação. Os possíveis movimentos e a utilização de argumentos podem servir para legitimar a 

conduta de um tribunal em determinada época. A doutrina destaca uma série de fatores 

extrajudiciais que podem influenciar a tomada de decisões por tribunais constitucionais389. Um 

tribunal constitucional deve ser consciente de que os seus atos afetam diretamente outros atores 

políticos no sistema, devendo ajustar o seu comportamento ao seu ambiente390. Tais fatores 

podem ser os mais diversos. A título ilustrativo, pode-se citar: (i) a perspectiva de cumprimento 

da decisão judicial pelo órgão ou entidade condenada a adotar determinada medida; (ii) a 

possibilidade de interferência do Poder Legislativo na indicação de ministros para a Corte; (iii) a 
                                                             
388 Para aprofundamento acerca da manipulação do tempo por tribunais constitucionais, v. MAGALHÃES, Andréa. 
Jurisprudência da crise: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 96-121; 
ARGUELHES, Diego Werneck. Poder não é querer: preferências restritivas e redesenho institucional no Supremo 
Tribunal Federal pós-democratização. Universitas/Jus (Impresso), v. 25, 2014. item 3.3, p. 36-39; ALVES, Paulo 
César Amorim. O tempo como ferramenta de decisão no STF: um mapeamento da seletividade do tribunal nos 
tempos processuais das ações diretas de inconstitucionalidade. Monografia apresentada como conclusão da Escola 
de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP), 2006. Disponível em: 
<http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/01/81_Paulo-Cesar-Amorim-Alves.pdf>. Acesso em 03 de 
maio de 2019. 
389 GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in Asian cases. Nova York: 
Cambridge University Press, 2003. p. 68-77; BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional 
contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
462-464. 
390 GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in Asian cases. Nova York: 
Cambridge University Press, 2003. p. 67; BARROSO, Luís Roberto. A judicialização da vida e o papel do 
Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 67-84. 
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possibilidade de redução financeira no orçamento da Corte391; (iv) a opinião pública; (v) a 

ameaça de impeachment ou de cassação de juízes392. Aliadas às variáveis exógenas, não se pode 

desconsiderar as preferências dos magistrados do tribunal de como e quanto exercer o poder de 

que dispõem393. 

Em alguns assuntos, o Supremo Tribunal Federal tem ou já teve jurisprudência no sentido 

da inadmissibilidade de ação abstrata para examinar a constitucionalidade de lei ou de ato 

normativo impugnado. Nesse sentido, em julgamentos de leis orçamentárias, o Supremo entendia 

pela inviabilidade de exame de mérito ao argumento de que tais leis seriam leis de efeitos 

concretos394. Contudo, a partir dos anos 1999, a Corte passou a admitir expressamente o controle 

de constitucionalidade de tais leis, revertendo a sua jurisprudência até então prevalecente, em 

claro movimento de expansão da sua competência395-396. Outro tema que sofreu expansão – dessa 

vez bem mais tímida – ao longo do tempo refere-se à análise dos requisitos constitucionais de 

relevância e urgência para a edição de medidas provisórias. Enquanto na vigência da 

Constituição Federal 1967 o Supremo Tribunal Federal não fazia o seu controle, a partir de 1988 

o Tribunal passou a exercê-lo em casos excepcionais de excesso do poder de legislar397. 

Ao contrário das matérias acima, as questões regulatórias e econômicas não passaram por 

período em que o Supremo Tribunal Federal se recusou formalmente a analisar a sua 

constitucionalidade. Em outras palavras: elas não estiveram imunes ao controle judicial. Ainda 
                                                             
391 FEREJOHN, John A.; KRAMER, Larry D. Independent judges, dependent judiciary: institutionalizing judicial 
restraint. New York University Law Review, v. 77, 2002. 
392 VANBERG, Georg. The politics of constitucional review in Germany. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005. p. 170; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, 
história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 402; BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial 
versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da constituição?. Rio de Janeiro: 
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393 ARGUELHES, Diego Werneck. Poder não é querer: preferências restritivas e redesenho institucional no 
Supremo Tribunal Federal pós-democratização. Universitas/Jus (Impresso), v. 25, 2014. p. 26-29. 
394 Supremo Tribunal Federal, ADI nº 647, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 27/03/1992, p. 3801; Supremo 
Tribunal Federal, ADI nº 842, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 14/05/1993, p. 9002; e Supremo Tribunal 
Federal, ADI nº 767, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 18/03/1993, p. 12110. 
395 Supremo Tribunal Federal, ADI nº 2.100, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/06/2001; Supremo Tribunal 
Federal, ADI nº 2.925, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 04/03/2005; Supremo Tribunal Federal, ADI nº 4.048-
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396 CHRISTOPOULOS, Basile. Orçamento público e controle de constitucionalidade: argumentação 
consequencialista nas decisões do STF. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 
397 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas provisórias. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 218-222; 
REIS, Luciana Silva. Medidas provisórias no STF: o papel do tribunal no presidencialismo de coalizão. In: 
COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coords.). Jurisprudência constitucional: como decide o STF?. 
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 132-135. 
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que alguns temas pudessem eventualmente ser considerados como leis de efeitos concretos para 

o fim específico de considerar a demanda inadmissível, isso não ocorreu. A Corte sempre 

considerou cabíveis demandas abstratas questionando a constitucionalidade de leis regulatórias e 

econômicas. Porém, materialmente, muitas vezes foram utilizados artifícios para deixar de julgar 

estas demandas. Por exemplo, durante a década de 1990, eram comuns adiamentos do exame de 

ações, levando-as para julgamento quando o seu objeto já havia sido exaurido398. Com relação a 

outros temas sensíveis ao governo, como a relativização do monopólio do petróleo, o Supremo 

Tribunal Federal julgou as ações de forma mais oportuna. 

Em suma, é possível identificar atuações estratégicas por parte do Supremo Tribunal 

Federal em alguns julgamentos de assuntos regulatórios e econômicos, notadamente na década 

de 1990, mas a Corte jamais deixou de considerar admissíveis tais ações e enfrentar as questões 

postas à apreciação, por vezes empregando algum esforço para manter a validade de diplomas 

legais suspeitos. Mesmo sem ter havido uma reversão jurisprudencial explícita para expandir ou 

para retrair a competência do Supremo, a Corte deixou de examinar alguns temas 

tempestivamente para julgar no momento mais adequado de acordo com a sua visão399. 

Quanto ao segundo ponto, são nítidas as argumentações de cunho pragmático, na vertente 

da considerações acerca das possíveis consequências de uma decisão judicial de declaração de 

inconstitucionalidade da norma, para manter a validade de leis e atos normativos que tratam de 

governança econômica e, em menor escala, de desestatização e monopólios, embora neste 

último surjam também os primeiros discursos deferenciais. Em comum, tais temas foram 

decididos majoritariamente durante a década de 1990 e início dos anos 2000 e concentravam 

grande interesse do governo. Interessante que não há discursos deferenciais nos julgamentos 

sobre governança econômica, que, em tese, seriam propícios para a sustentação de tais 

argumentos. As quatro categorias restantes têm um interesse menos direto do governo e são mais 

esparsas ao longo do tempo. Conforme já exposto, as decisões sobre o regime jurídico das 

agências reguladoras e demais entidades da Administração Pública tiveram um 

desenvolvimento nítido a fim de conceder maior deferência. Nesta categoria, há recentes 
                                                             
398 MAGALHÃES, Andréa. Jurisprudência da crise: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017. p. 110: “Um caso bastante emblemático de non liquet à brasileira se verificou na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 534.” 
399 FALCÃO, Joaquim. O Supremo: compreenda o poder, as razões e as consequências das decisões da mais alta 
Corte do Judiciário no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2015. p. 93: “O Supremo seria um tribunal 
político não apenas porque concorda ou discorda do Executivo ou do Congresso. Mas antes porque controla o tempo 
de concordar ou discordar.” 
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discursos deferenciais bem explícitos, proferidos pelos Ministros Luiz Fux, Rosa Weber e 

Roberto Barroso, todos transcritos acima. Nas intervenções em serviços públicos próprios e 

impróprios, há argumentos normativos e deferenciais menos explícitos para manter a 

constitucionalidade das normas. Por fim, quanto às atividades econômicas, a maioria dos 

argumentos é de cunho normativo. 

Especificamente tratando da proporcionalidade, fundamento normativo de vários 

acórdãos apresentados, identifica-se alteração na jurisprudência. Na maioria das vezes não houve 

a sua operacionalização, percorrendo-se as suas três dimensões (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito)400, mas tão somente a afirmação genérica de que 

determinada lei viola ou não viola a proporcionalidade. Esta falta de transparência e metodologia 

dificulta o controle social das decisões do Supremo Tribunal Federal e a previsibilidade do 

julgamento401. No entanto, com o passar do tempo, é possível constatar um aumento do número 

de acórdãos que buscam operacionalizar a proporcionalidade402. Desde menções de forma 

bastante superficial, o Tribunal passou a desenvolver com maior acuidade a análise da 

proporcionalidade: notadamente a partir do célebre julgamento da lei que previa a obrigação dos 

estabelecimentos que comercializem gás liquefeito de petróleo - GLP a pesarem, à vista do 

consumidor, os botijões (ADI nº 855), em que o Ministro Gilmar Mendes utilizou as três 

dimensões da proporcionalidade, a doutrina passou a tratar do assunto com mais atenção, tal 

como o próprio Supremo Tribunal Federal403-404. 

                                                             
400 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, p. 23-50, 2002. p. 22: 
“O que resta sem resposta, contudo, é a razão pela qual esse controle deve ser feito por intermédio da aplicação da 
regra da proporcionalidade e não por outro método. Há diversos outros modelos de controle que poderiam 
desempenhar a mesma tarefa.”. Assim, a existência destas três dimensões é algo que se convencionou em vários 
países, inclusive no Brasil, sendo o método adotado pela jurisprudência do STF e pela doutrina brasileira. Serve para 
fins de racionalização da ponderação. Parte da doutrina entende que a proporcionalidade completa envolve um teste 
anterior a estes três, denominado de legitimidade (legitimacy), v. SWEET, Alec Stone; MATHEWS, Jud. 
Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia Journal of Transnational Law, v. 47, 2008. p. 
76: “In its fully developed form, the analysis involves four steps, each involving a test. First, in the “legitimacy” 
stage, the judge confirms that the government is constitutionally-authorized to take such a measure.” Em tradução 
livre: “Na sua forma totalmente desenvolvida, a análise envolve quatro etapas, cada uma envolvendo um teste. 
Primeiro, no estágio de "legitimidade", o juiz confirma que o governo está constitucionalmente autorizado a tomar 
essa medida.” 
401 GRIMM, Dieter. Proportionality in Canadian and German constitutional jurisprudence. University of Toronto 
Law Journal, v. 57, n. 2, p. 383-397, 2007. p. 397. 
402 No âmbito do Tribunal Constitucional Federal alemão, a proporcionalidade também foi usada inicialmente sem 
especificações acerca de como ela deveria ser operacionalizada. A primeira vez que a proporcionalidade foi 
explicada foi em 1961, v. GRIMM, Dieter. Proportionality in Canadian and German constitutional jurisprudence. 
University of Toronto Law Journal, v. 57, n. 2, p. 383-397, 2007. p. 385. 
403 “Mas a jurisprudência da década de 1990 ainda era tímida e vacilante, ora apresentando a técnica sob o prisma de 
defesa, ora com base no modelo de ponderação. Essa situação muda a partir da virada do milênio. Desde então o 
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Ainda que a proporcionalidade tenha passado a ser mais vezes utilizada na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, ainda há dificuldade de uma uniformização mais consolidada. Por 

exemplo, o conjunto de casos sobre leis estaduais que autorizam a comercialização de produtos 

de conveniência em farmácias e drogarias demonstra que, julgando a mesma questão, na mesma 

época, cada acórdão é lavrado de maneira bem diversa dos outros, uns com referência expressa, 

outros implícita e outros sem qualquer referência à proporcionalidade. Ainda há espaço para 

melhor sistematização, porém verifica-se uma utilização mais explícita da proporcionalidade 

pelo Tribunal, que está mais atento à necessidade de racionalizar a ponderação por meio da 

utilização das suas três dimensões. 

Além disso, os discursos deferenciais, escassos nas décadas de 1990 e 2000, mais 

recentemente passaram a fazer parte da jurisprudência do Supremo, especialmente em razão da 

investidura de ministros nos últimos dez anos. Nestes dois aspectos, há influência do ministro 

Relator na redação do acórdão. A depender do Relator, a proporcionalidade é mais bem 

desenvolvida, bem como eventual discurso deferencial é ou não mais explícito. É preciso 

observar o desenvolvimento da jurisprudência: assim como o uso da proporcionalidade passou a 

ser mais corrente, discursos deferenciais e manifestações sobre o grau de presunção de 

constitucionalidade da norma impugnada ou do nível da intensidade do controle judicial também 

podem se tornar mais comuns. 

 

3.7 Conclusões parciais: a presunção de constitucionalidade, a invalidação das normas e a 

deferência pelo discurso, pela amplitude e pela intensidade do controle 

 

Para aferir os graus de presunção de constitucionalidade das leis conferido pelo Supremo 

Tribunal Federal em relação aos Poderes Legislativo e Executivo, o presente estudo se valeu de 

análise quantitativa e qualitativa. A primeira apenas indica se houve invalidação por parte do 

                                                                                                                                                                                                     
STF utilizou a proporcionalidade em quase três centenas de acórdãos, sendo que no período de 1953 a 1988 o teste 
apareceu em apenas 70 decisões. A imersão ocorreu em todas as áreas e sentidos.” LAURENTIIS, Lucas Catib de. 
A proporcionalidade no direito constitucional: origem, modelos e reconstrução dogmática. São Paulo: Malheiros, 
2017. p. 121: “Os posicionamentos jurisprudenciais ora trazidos à colação comprovam o reconhecimento em nosso 
ordenamento jurídico do princípio da proporcionalidade. Pelos arestos citados observa-se uma gradual 
sistematização da aplicação de tal cânone e a sua importância em sede de jurisdição constitucional.” (grifos no 
original). 
404 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, p. 23-50, 2002. p. 21. 
Discordando do resultado do julgamento: “A proteção ao consumidor parece ter um peso maior do que uma restrição 
mínima à liberdade de iniciativa. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, decidiu de forma diversa.” 
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Supremo Tribunal Federal na lei ou ato normativo questionado. A segunda procura demonstrar 

se há elementos que indicam presunção forte de constitucionalidade das normas, se valendo de 

duas categorias distintas: (i) deferência pelo discurso; e (ii) deferência pela amplitude do 

controle. 

Em relação ao exame quantitativo, em termos percentuais, em cerca de 86,11% dos 

processos julgados referentes a leis e atos normativos federais, a Corte conservou a presunção de 

constitucionalidade da norma, contra 13,89% em que julgou inconstitucional a norma, 

considerando que em três decisões de parciais procedências (ADIs nºs 319, 1.923 e 4.923) o 

Supremo manteve a presunção de constitucionalidade do objeto central das leis (se estas três 

parciais procedências fossem consideradas como intervenção judicial, os percentuais ficariam em 

cerca de 77,77% e 22,23%). Quanto às leis estaduais e distritais, a situação é diversa: dos 43 

casos analisados, o Supremo Tribunal Federal manteve a presunção de constitucionalidade em 20 

casos, enquanto nos outros 23 processos considerou a norma inconstitucional. Pela análise 

percentual, em cerca de 48,83% o Tribunal manteve a presunção de constitucionalidade da 

norma e em aproximadamente 51,17% entendeu pela sua inconstitucionalidade, considerando 

que em uma decisão de parcial procedência (ADIs nº 2.832) a Corte conservou a presunção de 

constitucionalidade do objeto central da lei (se esta parcial procedência fosse considerada como 

intervenção judicial, os percentuais ficariam em cerca de 46,51% de demandas com manutenção 

da presunção de constitucionalidade e em 53,49% com presunção derrotada). Conforme se 

verificou ao longo do trabalho, com relação às leis federais, o índice de manutenção da 

presunção de constitucionalidade é expressivo, porém em relação às leis estaduais o índice de 

preservação da presunção de constitucionalidade é baixo. Esse indicativo inicial impôs o 

prosseguimento da pesquisa para avaliar se esses índices encontram respaldo nos argumentos 

desenvolvidos pelo Supremo. 

Quanto ao aspecto qualitativo, este se desdobra nas deferências pelo discurso, pela 

amplitude e pela intensidade do controle. Acerca do primeiro aspecto, em todas as categorias há 

elementos que apontam para deferência, seja por argumentos pragmáticos, normativos ou 

institucionais/deferenciais. Por exemplo, o Tribunal pragmaticamente superou aparentes 

inconstitucionalidades ao validar diversas medidas no âmbito dos planos econômicos, 

normativamente realizou uma hierarquização de princípios ao sustentar a constitucionalidade de 

normas em que havia princípios contrapostos e apresentou discursos deferenciais em favor da 
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atuação dos Poderes Legislativo e Executivo. Contudo, o fio condutor de grande parte dos 

acórdãos analisados é de tentar manter a constitucionalidade das normas, controlando a 

constitucionalidade de normas sem muita intensidade, entendendo que grande parte delas estão 

dentro do espaço de conformação legislativo e executivo. 

No que tange à amplitude do controle, não houve a invalidação dos objetos centrais das 

leis e dos atos normativos impugnados federais, sendo este um dos principais elementos que 

indicam deferência do Supremo Tribunal Federal. As invalidações foram residuais, cingindo-se a 

aspectos laterais das leis e atos normativos federais. Distintamente, em relação às leis e atos 

normativos estaduais, houve a invalidação do objeto central de tais normas, corroborando a 

presunção fraca de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais. 

Em relação à intensidade do controle, ao longo da exposição foi possível constatar que o 

Supremo Tribunal Federal exerce um controle de baixo rigor, admitindo leis e atos normativos 

considerados como razoáveis e reconhecendo uma ampla margem de conformação ao conservar 

a presunção de constitucionalidade de normas que não são consideradas como totalmente 

inadequadas para o alcance do objetivo da norma. O Tribunal utiliza razões de caráter normativo, 

pragmático e deferencial para examinar a constitucionalidade da norma, mas sempre com 

controle de baixa intensidade. 

Estes são alguns dos principais elementos descritos ao longo do presente trabalho que 

confirmam a hipótese inicial: o Supremo Tribunal Federal adota presunção forte de 

constitucionalidade e, por consequência, presta deferência ao analisar a validade de tais diplomas 

no ordenamento jurídico. Há elementos que indicam que as leis regulatórias e econômicas têm 

uma presunção forte de constitucionalidade. Ainda que não haja manifestações de forma 

organizada e coerente de “presunção forte de constitucionalidade”, de “graus de presunção de 

constitucionalidade”, de “graus de deferência” ou de “teste de mera racionalidade da norma”, os 

elementos apresentados ao longo do texto são indicativos convincentes de confirmação da 

hipótese desta dissertação, com necessária ressalva quanto às leis e aos atos normativos estaduais 

e municipais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal julga leis e atos normativos 

regulatórios e econômicos federais conferindo grau forte de presunção de constitucionalidade, 

ainda que não tenha consolidado um parâmetro fixo ou formal para realizar tal exame. 

Por fim, importante destacar que os aspectos quantitativo e qualitativo se complementam. 

O primeiro sem o segundo é apenas um indicativo muito amplo: apenas aponta uma 
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possibilidade. O segundo sem o primeiro não tem sustentação alguma. Não teria grande validade 

se fossem proferidos muitos discursos deferenciais e, ainda assim, o Supremo Tribunal Federal 

invalidasse o cerne de muitas leis e atos normativos regulatórios e econômicos. 



CONCLUSÃO 

 

 

A presente dissertação teve como objeto a análise da presunção de constitucionalidade 

das leis e dos atos normativos regulatórios. A ideia de escrever sobre o tema surgiu da leitura de 

livro no qual os autores sustentaram que “[a] tendência atual é a de se conceber a presunção de 

constitucionalidade de forma graduada e heterogênea, de acordo com diversas variáveis. Ela será 

mais intensa em alguns casos, demandando uma postura judicial mais deferente diante das 

escolhas feitas por outros poderes, e mais suave em outras hipóteses, em que se aceitará um 

escrutínio jurisdicional mais rigoroso sobre o ato normativo”405. A partir deste excerto 

doutrinário, foram iniciadas pesquisas para verificar se a presunção de constitucionalidade é 

empregada de forma graduada no direito brasileiro e, em específico, se há uma presunção forte 

de constitucionalidade das leis regulatórias e econômicas no âmbito da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 

Nos dois primeiros capítulos, o presente trabalho tratou da presunção de 

constitucionalidade das lei e atos normativos e sua relação do direito regulatório e econômico 

com a Constituição Federal, focando a presunção graduada de constitucionalidade das leis e atos 

normativos. O objetivo foi de apresentar a relação entre a presunção de constitucionalidade e o 

controle judicial das leis e atos normativos. A depender de como a presunção de 

constitucionalidade é tratada, há consideráveis variações relativas ao exercício do controle de 

constitucionalidade. No terceiro capítulo, apresentou pesquisa empírica da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal acerca de julgamentos de ações abstratas de constitucionalidade 

envolvendo questões regulatórias e econômicas nos últimos trinta anos.  

Ao longo do trabalho, constatou-se que a Suprema Corte americana realiza o controle de 

constitucionalidade de leis regulatórias e econômicas por meio do teste da racionalidade 

(rationality test), no qual a Corte exige apenas uma correlação entre o fim perseguido e o meio 

estabelecido, reservando especial respeito pela escolha feita no órgão que editou a norma. Assim, 

a norma questionada é considerada constitucional se ela satisfizer apenas dois requisitos, sendo 

(i) racionalmente relacionada (rationally related) a um (ii) objetivo legítimo (legitimate purpose) 

                                                             
405 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 459. 
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do Estado. Trata-se do teste menos rigoroso, que inclusive admite a retroatividade das leis e atos 

normativos, salvo em relação à matéria criminal406. Assim, a doutrina majoritária sustenta que 

este teste praticamente garante que a demanda será julgada improcedente e a presunção de 

constitucionalidade será mantida. 

Já o Supremo Tribunal Federal não adota de forma coerente e organizada um teste 

próprio e específico para aferir a constitucionalidade das normas regulatórias e econômicas. O 

Tribunal realiza o exame de compatibilidade do diploma normativo questionado em face da 

Constituição Federal por meio de alguns métodos de interpretação, por vezes de maneira 

bastante reduzida e sem maiores especificações sobre o seu raciocínio jurídico, em outras 

hipóteses se valendo de argumentos pragmáticos, fundados em sua maioria nas eventuais 

consequências da decisão, em argumentos deferenciais e em argumentos normativos. Em relação 

a este último, há casos em que a Corte realiza de maneira expressa uma ponderação fundada na 

proporcionalidade. No entanto, na maioria dos julgados não há análise detida das três dimensões 

da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) para 

demonstrar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma. Esta falta de clareza 

prejudica a controlabilidade da decisão judicial pelas partes envolvidas no julgamento e pela 

sociedade de modo geral.  

Assim, não há no direito brasileiro uma orientação jurisprudencial clara sobre a forma 

como a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos deve ser realizada, a fim de 

balizar a mensuração de uma postura deferencial por parte do Supremo Tribunal Federal. 

Embora alguns julgados apontem para a necessidade de uma postura autocontida dos tribunais 

em determinadas matérias, não é possível identificar no Brasil um teste similar ao teste da 

racionalidade da Suprema Corte americana, utilizado especificamente no controle de leis e atos 

normativos de caráter regulatório e econômico. Há uma falta de sistematicidade da forma com 

que a presunção de constitucionalidade é analisada pelo Supremo Tribunal Federal e, por 

conseguinte, da intensidade do controle exercido. Para investigar se há elementos que indicam 

presunção forte de constitucionalidade de leis regulatórias e econômicas, a presente pesquisa 

utilizou algumas categorias. Os critérios adotados foram os seguintes: (i) análise quantitativa de 
                                                             
406 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: principles and policies. 5. ed. Nova York: Wolters Kluwer, 2015. 
p. 655: “The extent of this deference is reflected in the Supreme Court’s ruling that even retroactive law, so long as 
they do not impose criminal punishment, will be upheld so long as they meet the rational basis test.” Em tradução 
livre: "A extensão dessa deferência se reflete na decisão da Suprema Corte de que mesmo as leis retroativas, desde 
que não imponham punição criminal, serão mantidas, desde que atendam ao teste de base racional". 
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julgados acerca da constitucionalidade de normas regulatórias e econômicas para o fim de 

examinar os resultados destas demandas, isto é, se o Supremo Tribunal Federal mantem a 

validade das normas ou se há jurisprudência; e (ii) análise qualitativa dos julgados, utilizando-se 

três categorias: deferência pelo discurso, deferência pela amplitude do controle e deferência pela 

intensidade do controle. 

De forma sistemática e objetiva, em relação aos aspectos quantitativos e qualitativo:  

(1) Em relação aos resultados: considerando leis federais e estaduais, a presunção de 

constitucionalidade foi mantida em 63,29% dos casos, enquanto nos outros 36,71% ela foi 

derrubada. Porém, separando somente as leis federais, a preservação da presunção de 

constitucionalidade ocorreu em 86,11% das hipóteses, contra 13,89% de casos de superação da 

presunção. Já quanto às leis estaduais, a presunção de constitucionalidade foi conservada em 

48,83% dos julgados e derrubada em 51,17% dos casos. 

(2) Em relação ao discurso deferencial, em razão da falta de sistematicidade e da 

influência que o Ministro Relator exerce na redação do acórdão, há poucas manifestações 

expressas nas decisões, tendo sido contabilizados 9 vezes (algumas delas dentro de um mesmo 

julgado) em que o Supremo Tribunal Federal afirma de modo explícito que cabe ao Poder 

Executivo ou Poder Legislativo a escolha da medida adequada. Assim, em menos de 10% dos 

julgados há um discurso deferencial expresso. Como dito, a justificativa dos julgamentos sofre 

grandes variações, podendo o Tribunal ser deferente sem adotar um discurso deferencial, bem 

como a exteriorização de um discurso deferencial não é, necessariamente, a ratio decidendi do 

acórdão. 

(3) Em relação à amplitude, as decisões do Supremo Tribunal Federal respeitaram as 

políticas e os critérios estabelecidos pelo legislador federal – sendo este um relevante elemento 

que indica presunção forte de constitucionalidade das normas regulatórias e econômicas 

analisadas de forma macro –, tendo invalidado apenas aspectos laterais das normas regulatórias e 

econômicas em razão de violação a regra constitucional, exceto em relação às leis e aos atos 

normativos estaduais, nos quais houve a invalidação de normas constantes do núcleo destes 

diplomas. Conforme exposto, é inequívoca a jurisprudência centralizadora. 

(4) Em relação à intensidade do controle – outro relevante critério –, ao longo da 

exposição foi possível constatar que o Supremo Tribunal Federal exerce um controle de baixo 

rigor, admitindo leis e atos normativos considerados como razoáveis e reconhecendo uma ampla 
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margem de conformação ao conservar a presunção de constitucionalidade de normas que não são 

consideradas como totalmente inadequadas para o alcance do objetivo da norma. O Tribunal 

utiliza razões de caráter normativo, pragmático e deferencial para examinar a constitucionalidade 

da norma, mas sempre de forma pouco rigorosa.  

Os diversos casos analisados demonstram a existência de elementos que indicam grau 

forte de presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos regulatórios e econômicos. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota distintas práticas para demonstrar essa 

presunção forte de constitucionalidade. O Capítulo 3 procurou apresentar como elas são 

exteriorizadas na prática jurisprudencial do Tribunal. Mesmo sem um teste preciso e 

determinado que demonstre deferência judicial pelo Supremo Tribunal Federal no exame da 

presunção de constitucionalidade das normas, há outras formas com que o Tribunal externaliza a 

deferência, como na intensidade ou no rigor exigido para o preenchimento das três dimensões da 

proporcionalidade407. O conjunto de decisões indica elementos mais e menos sutis em cada caso, 

não havendo necessidade de manifestação explícita em todos os casos para que se constate 

elementos que indicam presunção forte de constitucionalidade das leis e atos normativos 

regulatórios federais. 

Diante do exposto ao longo deste trabalho, a hipótese da presente dissertação foi 

confirmada: o Supremo Tribunal Federal adota presunção forte de constitucionalidade de leis 

regulatórias, privilegiando a deferência judicial. Há elementos na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal que indicam a existência de presunção forte de constitucionalidade de leis 

regulatórias e econômicas. Os elementos estão esparsos ao longo dos julgados tratados nesta 

dissertação. A fundamentação dos julgados deixa claro o menor rigor com que a 

constitucionalidade de várias questões foi analisada, sendo deferente aos Poderes Executivo e 

Legislativo. Por outro lado, foi possível averiguar que esta mesma intensidade do controle 

judicial de questões federais não é aplicada no julgamento de questões regulatórias e econômicas 

estaduais, nas quais há um controle judicial mais rigoroso e menos deferente. 

                                                             
407 RIVERS, Julian. Proportionality and variable intensity of review. Cambridge Law Journal, v. 65, n. 1, p. 174-
207, 2006. p. 176. 
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DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE  

SOBRE TEMAS DE REGULAÇÃO LATO SENSU (LEIS REGULATÓRIAS  

STRICTO SENSU E LEIS ECONÔMICAS) DE 1988 A 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No campo “acórdão e resultado” foi marcada em negrito toda decisão que suspendeu a eficácia  

da norma ou que julgou a norma inconstitucional 
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Ação: Tema: Relator do 
acórdão: 

Data do 
julgamento: 

Acórdão e  
Resultado: 

Aspectos relevantes e  
Deferência: 

ADI nº 
223-MC 

Vedação à 
concessão  
de liminares em 
temas econômicos 
(exemplo: Plano 
Collor I). 

Min. 
Sepúlveda 
Pertence 

05/04/1990 

89 páginas. 
 
Cautelar indeferida 
(maioria de votos). 
 
Votação: 9x2. 
 
Mérito julgado 
prejudicado em 
26/02/1996. 

O acatamento ao objeto julgado 
foi fraco. 
 
Argumentos de caráter 
pragmático ligados às 
consequências e deferencial 
ligado à razoabilidade da medida. 

ADI nº 
272-MC 

Vedação à 
concessão  
de liminares em 
temas econômicos 
(exemplo: Plano 
Collor I). 

Min.  
Aldir 
Passarinho 

08/05/1990 

88 páginas. 
 
Cautelar indeferida 
(maioria de votos). 
 
Votação: 8x2. 
 
Mérito julgado 
prejudicado em 
09/03/2001. 

O acatamento ao objeto julgado 
foi fraco. 
 
Argumentos de caráter 
pragmático ligados às 
consequências e deferencial 
ligado à razoabilidade da medida. 

ADI nº 
295-MC 

Vedação à 
concessão  
de liminares em 
temas econômicos 
(exemplo: Plano 
Collor I). 

Min.  
Marco 
Aurélio 

22/06/1990 

64 páginas. 
 
Cautelar indeferida  
(maioria de votos). 
 
Votação: 7x3. 
 
Mérito julgado 
prejudicado em 
09/11/2001. 

O acatamento ao objeto julgado 
foi fraco. 
 
Argumentos de caráter 
pragmático ligados às 
consequências e deferencial 
ligado à razoabilidade da medida. 

ADI nº 
4 

Parecer do 
Executivo que 
entendia pela não 
auto-
aplicabilidade da 
norma 
constitucional que 
previa a taxa de 
juros reais até 
12% ao ano (CF, 
art. 192, § 3º). 

Min.  
Sydney 
Sanches 

07/03/1991 

255 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Votação: 6x4. 
 
Em 19/10/1988, a 
cautelar havia sido 
indeferida (Rel. 
Min. Sydney 
Sanches). 

O STF demorou cerca de 2 anos 
e meio para julgar o mérito. 
 
Argumentos normativos ligados: 
(i) ao método de interpretação; 
(ii) à vontade da constituição; e 
(iii) à aplicabilidade da norma 
constitucional. 
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ADI nº 
562-MC 

Programa 
Nacional de 
Desestatização. 

Min.  
Ilmar Galvão 04/09/1991  

12 páginas. 
 
Cautelar 
indeferida. 
 
Votação: 8x2. 
 
Em 01/07/1998, a 
ação foi julgada 
prejudicada. 
 

O STF demorou quase 7 anos 
para julgar o mérito. 
 
Argumentos pragmático e 
normativo no exame da cautelar. 

ADI nº 
669-MC 

Obrigação de os 
supermercados 
manterem um 
funcionário por 
caixa registradora. 

Min.  
Octavio 
Gallotti 

20/03/1992 

8 páginas. 
 
Cautelar deferida 
(unanimidade). 
 
Em 12/11/1993, a 
ação foi julgada 
prejudicada. 

Invalidação de norma estadual. 
 
Argumento pragmático. 

ADI nº 
493 

Regras para a 
desindexação da 
economia e 
alteração de 
índice legal. 

Min. 
Moreira 
Alves 

25/06/1992 

198 páginas. 
 
Procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Votação: 7x3. 
 
Em 08/05/1991, a 
cautelar havia 
sido deferida em 
parte para 
suspensão  
da Lei 8.117/1991 
(Rel. Min. 
Moreira Alves). 

Argumentos normativos ligados à 
irretroatividade das leis. 
 
Nesse caso, pessoas tinham sido 
direta e individualmente 
prejudicadas pela lei. 

ADI nº 
534 

Plano Collor I e 
bloqueio de 
dinheiro. 

Min. 
Celso de 
Mello 

26/08/1992 

27 páginas. 
 
Cautelar indeferida 
(maioria de votos). 
 
Votação: 8x3. 
 
Ação julgada 
prejudicada. 

O STF examinou o mérito da 
ação após o exaurimento da 
eficácia da norma impugnada. 
 
O acatamento ao objeto julgado 
foi fraco. 
 
Argumentos de caráter 
pragmático. 
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ADI nº 
319 

Controle de preço 
das mensalidades 
escolares. 

Min.  
Moreira 
Alves 

03/03/1993 

57 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Votação: 7x2. 

O STF considerou constitucional 
o limite do aumento das 
mensalidades escolares ao índice 
geral de reajuste dos salários, 
julgando procedente a parte da lei 
de eficácia retroativa. 
 
Argumentos de caráter 
normativo. 

ADI nº 
959-MC 

Regras para a 
desindexação da 
economia e 
alteração de 
índice legal. 

Min. 
Sydney 
Sanches 

16/03/1994 

43 páginas. 
 
Liminar deferida 
para suspender a 
eficácia da Lei nº 
8.117/1991, até o 
julgamento final 
da ação (maioria 
de votos). 
 
Votação: 6x5. 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumentos normativos ligados à 
irretroatividade das leis e ao 
respeito ao precedente anterior 
(ADI nº 493). 
 
Nesse caso, pessoas tinham sido 
direta e individualmente 
prejudicadas pela lei. 

ADI nº 
234 

Alienação de 
ações de 
sociedade de 
economia mista 
pelo Estado. 

Min.  
Néri da 
Silveira 

22/06/1995 

37 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(unanimidade). 
 
Em 11/05/1995, a 
cautelar havia sido 
indeferida (Rel. 
Min. Néri da 
Silveira). 

Argumento de caráter normativo. 
 
Nesse caso, houve julgamento de 
procedência para julgar 
inconstitucional norma estadual 
(Constituição Estadual). 

ADI nº 
1.549-
MC 

Licitação para 
venda do Banco 
BANERJ S/A e 
da BANERJ 
Seguros S/A. 

Min.  
Francisco 
Rezek 

16/12/1996 

16 páginas. 
 
Cautelar indeferida  
(maioria de votos). 
 
Votação: 7x2. 
 
No mérito, foi 
negado seguimento 
(28/06/2002). 

Argumentos de caráter 
normativo. Também há 
argumentos pragmáticos ligados 
às consequências da concessão 
da liminar. Há argumento 
referente ao precedente formado 
na ADI nº 562. 
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ADI nº 
1.564-
MC 

Privatização de 
empresas estatais. 

Min. 
Marco 
Aurélio 

04/06/1997 

13 páginas. 
 
Cautelar indeferida 
(maioria de votos). 
 
Votação: 8x2. 
 
No mérito, foi 
negado seguimento 
(12/09/2002). 

Argumentos de caráter 
normativo. Há argumento 
referente ao precedente formado 
na ADI nº 562. 

ADI nº 
1.597-
MC 

Possibilidade de 
restrição por parte 
do poder 
executivo da 
alienação de ações 
do capital votante. 

Min.  
Maurício 
Corrêa 

19/11/1997 

66 páginas. 
 
Cautelar deferida 
para dar 
interpretação 
conforme a 
Constituição 
(maioria de 
votos). 
 
Votação: 6x5  
(voto médio). 
 
Em 28/09/2006, a 
ação foi julgada 
prejudicada. 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
1.724-
MC 

Programa estadual 
de desestatização. 

Min.  
Néri da 
Silveira 

11/12/1997 

12 páginas. 
 
Cautelar indeferida 
(unânime). 
 
O mérito está 
pendente  
de julgamento. 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
1.668-
MC 

Regime jurídico 
da Agência 
Nacional de 
Telecomunicações 
(ANATEL). 

Min. 
Marco 
Aurélio 

20/08/1998   

122 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Votação: 10x1. 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumentos normativos.  
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ADI nº 
1.666-
MC 

Lei estadual cria 
Departamento de 
Trânsito  
e autoriza a 
concessão de 
serviço de 
inspeção veicular. 

Min.  
Carlos 
Velloso 

16/06/1999 

36 páginas. 
 
Deferimento da 
cautelar para 
suspender a Lei 
Estadual; e dar 
interpretação 
conforme outra 
norma 
(unânime). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumento de caráter normativo: 
doutrina da indelegabilidade do 
exercício do poder de polícia. 
 
Nesse caso, houve julgamento de 
suspender a norma e dar 
interpretação conforme a outra, 
ambas normas estaduais. 

ADI nº 
2.095-
MC 

Competência de 
agência 
reguladora 
estadual. 

Min.  
Octavio 
Gallotti 

22/03/2000 

92 páginas. 
 
Cautelar indeferida 
(maioria de votos). 
 
Mérito julgado 
improcedente 
(acórdão ainda não 
disponível). 

Argumentos de caráter 
deferencial e normativo. 
 
O STF seguiu seus precedentes. 

ADI nº 
2.167-
MC 

Arguição e 
aprovação prévia 
dos dirigentes de 
sociedades de 
economia mista 
pela Assembleia 
Legislativa. 

Min. 
Marco 
Aurélio 

01/06/2000   

14 páginas. 
 
Cautelar deferida 
para suspender 
norma estadual 
(unanimidade). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumento de caráter normativo: 
o modelo federal deve ser 
respeitado pelos estados. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual. 

ADI nº 
2.317-
MC 

Regulação das 
auditorias 
independentes nas 
instituições do 
sistema 
financeiro. 

Min. 
Ilmar Galvão 19/12/2000 

12 páginas. 
 
Cautelar 
indeferida. 
 
Em 29/03/2003, a 
ação foi julgada 
prejudicada. 

Argumentos de caráter 
normativo. 
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ADI nº 
2.163 

Lei estadual que 
assegura  
o pagamento de 
50% para  
o ingresso em 
casas de 
diversões, praças 
desportivas aos 
jovens de até 21 
anos.  

Min.  
Nelson Jobim 29/06/2000 

12 páginas. 
 
Ação julgada 
improcedente. 
 
A liminar havia 
sido indeferida 
(unanimidade). 
 

Argumentos pragmáticos no 
exame da liminar. 
 
No mérito, a demanda foi julgada 
improcedente por maioria de 
votos (acórdão ainda não 
disponível para consulta no site 
do STF). 
 
No mérito, embora o acórdão 
ainda não tenha sido publicado, 
segundo informações extraídas 
do Informativo nº 897 do STF, 
parece ter havido deferência ao 
critério eleito pelo legislador de 
concessão de meia entrada para 
jovens menores de 21 anos, 
estudantes ou não. 

ADI nº 
2.299-
MC 

Lei de ente 
federativo 
interferindo sobre 
aspectos da 
prestação do 
serviço público da 
competência de 
outro ente. 

Min.  
Moreira 
Alves 

28/03/2001 

20 páginas. 
 
Cautelar deferida 
para suspender a 
eficácia da lei 
estadual com 
efeitos ex nunc 
(maioria de 
votos). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumento de caráter normativo: 
impossibilidade de um ente 
interferir em contrato de 
concessão de serviço público de 
outro ente com o respectivo 
concessionário. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual. 

ADI nº 
1.918 

Isenção de 
cobrança de 
estacionamento de 
estabelecimentos 
comerciais aos 
consumidores que 
se utilizassem dos 
serviços 
disponíveis. 

Min.  
Maurício 
Corrêa 

23/08/2001 

16 páginas. 
 
Procedente  
(unanimidade). 
 
Em 25/11/1998, a 
cautelar havia 
sido deferida 
(Rel. Min. 
Maurício 
Corrêa). 

Argumento de caráter normativo: 
precedentes do STF e violação ao 
direito de propriedade. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual 
e, no mérito, para declarar a sua 
inconstitucionalidade. 
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ADC nº 
9 

Gestão da crise de 
energia elétrica 
(“apagão”). 

Min.  
Ellen Gracie 13/12/2001   

54 páginas. 
 
Ação declaratória 
procedente 
(maioria de votos). 
 
Votação: 8x2. 
 
Em 26/08/2001, a 
cautelar havia sido 
deferida para 
manter a norma 
(acórdão com 106 
páginas)  
(Rel. Min. Ellen 
Gracie). 

Decisão de caráter pragmático 
(Maurício Corrêa), mas com 
argumentos também normativo 
(Ellen Gracie) e deferencial 
(Sepúlveda Pertence). 

ADI nº 
2.337-
MC 

Concessão de 
serviços públicos 
e legislação 
estadual na esfera 
de competência da 
união e  
dos municípios. 

Min. 
Celso de 
Mello 

20/02/2002 

22 páginas. 
 
Deferimento da 
cautelar para 
suspender a Lei 
Estadual com 
efeitos ex nunc 
(maioria de 
votos). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumento de caráter normativo: 
impossibilidade de um ente 
interferir em contrato de 
concessão de serviço público de 
outro ente com o respectivo 
concessionário; referência a 
precedente do STF. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual. 

ADI nº 
2.435-
MC 

Desconto na 
compra de 
remédio para 
maiores de  
60 anos. 

Min. 
Ellen Gracie 13/03/2002 

14 páginas. 
 
Cautelar indeferida  
(maioria de votos). 
 
Em 2015, o 
ingresso  
do amicus curiae 
foi indeferido 
(ADI nº 2.435-
AgR). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumentos pragmáticos no 
exame da liminar. Há também 
citação a precedentes do STF. 
 
O Min. Marco Aurélio discorda 
do critério adotado pelo 
legislador.  

ADI nº 
1.582 

Privatização da 
Cia. Vale do Rio 
Doce (atual Vale). 

Min. 
Carlos 
Velloso 

07/08/2002 

14 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 
 
Em 28/04/1997, a 
cautelar havia sido 
indeferida  
(Rel. Min. Marco 
Aurélio). 

Argumentos normativos. 
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ADI nº 
2.327 

Fixação de 
distância mínima 
para a instalação 
de novas 
farmácias e 
drogarias. 

Min.  
Gilmar 
Mendes 

08/05/2003 

11 páginas. 
 
Procedente 
(unanimidade). 

Argumento de caráter normativo: 
violação à livre concorrência. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual. 

ADI nº 
3.273 

Concedia a 
propriedade dos 
bens extraídos das 
jazidas de 
petróleo e gás 
natural aos 
concessionários 
de tais reservas, 
bem como o 
direito destes de 
exportar o produto 
extraído. 

Min. 
Eros Grau 16/03/2005 

179 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Votação: 7x3. 

Argumento de caráter normativo. 
Há considerações deferenciais. 

ADI nº 
3.366 

Monopólio da 
atividade  
de exploração do 
petróleo, do gás 
natural e de outros 
hidrocarbonetos 
fluídos. 

Min. 
Eros Grau 16/03/2005 

141 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Votação: 7x3. 

Argumento de caráter normativo. 
Há considerações deferenciais. 

ADI nº 
1.950 

Lei estadual que 
assegura  
o pagamento de 
50% para 
o ingresso em 
casas de diversão, 
esporte, cultura  
e lazer para 
estudantes. 

Min.  
Eros Grau 03/11/2005 

25 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Em 03/11/1999, a 
cautelar havia sido 
indeferida (Rel. 
Min. Nelson 
Jobim). 

Argumentos normativos. Há 
argumento referente ao 
precedente formado na ADI nº 
319. 
 
Marco Aurélio discorda do 
critério adotado pelo legislador 
sem contrapartida. Apresenta 
argumento pragmático. Nelson 
Jobim também sustenta 
argumento pragmático. 
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ADI nº 
3.512 

Lei estadual 
assegura meia 
entrada aos locais 
públicos de 
cultura esporte e 
lazer aos doadores 
regulares de 
sangue. 

Min.  
Eros Grau 15/02/2006   

19 páginas. 
 
Improcedente  
(por maioria). 

Argumentos normativos. Há 
argumento referente ao 
precedente formado na ADI nº 
319.  
 
Marco Aurélio apresenta 
argumento pragmático. 

ADI nº 
2.591 

Sujeição das 
instituições 
financeiras ao 
CDC. 

Min.  
Eros Grau 07/06/2006 

249 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 

Argumentos normativos e 
deferenciais. 

ADI nº 
3.521 

Lei estadual que 
cria agência de 
delegação de 
prestação de 
serviços públicos. 
Manutenção de 
"outorgas 
vencidas e/ou com 
caráter precário" 
ou que estiverem 
em vigor por 
prazo 
indeterminado. 

Min. 
Eros Grau 28/09/2006 

37 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(unanimidade). 

Argumento normativo. 

ADI nº 
1.863 

Delegação e 
concessão  
de serviço 
público.  
Organização dos 
serviços de 
telecomunicações. 

Min.  
Eros Grau 06/09/2007 

16 páginas. 
 
Improcedente  
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 
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ADI nº 
3.225 

Norma da 
Constituição 
Estadual dirigida 
ao regime de 
execução dos 
contratos de 
concessões de 
serviços públicos 
em curso.  

Min. 
Cezar Peluso 17/09/2007 

33 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 

Argumentos de caráter 
normativo. 

ADI nº 
3.729 

Lei estadual 
proíbe o corte de 
energia elétrica, 
água e gás 
canalizado por 
falta de 
pagamento, sem 
prévia 
comunicação ao 
usuário. 

Min.  
Gilmar 
Mendes 

17/09/2007   

17 páginas. 
 
Procedente 
(maioria de 
votos). 

Argumento normativo. 

ADI nº 
3.768 

Gratuidade dos 
transportes 
públicos urbanos 
e semiurbanos aos 
que têm mais de 
65 (sessenta e 
cinco) anos. 

Min.  
Cármen 
Lúcia 

19/09/2007 

35 páginas. 
 
Improcedente  
(maioria de votos). 

Argumento normativo. 

ADI nº 
845 

Garantia de "meia 
passagem" ao 
estudante  
em transportes 
coletivos urbanos 
rodoviários e 
aquaviários 
municipais  
e transportes 
coletivos urbanos 
rodoviários e 
aquaviários 
intermunicipais. 

Min.  
Eros Grau 22/11/2007 

20 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Em 26/02/1993, a 
cautelar havia sido 
indeferida (Rel. 
Min. Francisco 
Rezek). 

Argumento normativo. 
 
Marco Aurélio apresenta 
argumento pragmático. 
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ADI nº 
1.642 

Aprovação do 
provimento, pelo 
Executivo, dos 
cargos de 
presidente das 
entidades da 
Administração 
Pública indireta 
estadual pela 
Assembléia 
Legislativa. 

Min. 
Eros Grau 03/04/2008 

14 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente para 
dar interpretação 
conforme a 
Constituição 
(unanimidade). 
 
Em 16/12/1998, a 
cautelar havia 
sido deferida em 
parte  
(Rel. Min. Nelson 
Jobim). 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
855 

Obrigação dos 
estabelecimentos 
que 
comercializem 
Gás Liquefeito de 
Petróleo - GLP a 
pesarem, à vista 
do consumidor, os 
botijões. 

Min. 
Gilmar 
Mendes 

06/03/2008 

58 páginas. 
 
Procedente  
(maioria de 
votos). 
 
Em 01/07/1993, a 
cautelar havia 
sido deferida. 

Argumento de caráter normativo: 
violação à proporcionalidade; e 
pragmáticos ligados às 
consequências da exigência. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual 
e, no mérito, para declarar a sua 
inconstitucionalidade. 

ADI nº 
2.832 

Obrigatoriedade 
de informações, 
conforme 
especifica, nos 
rótulos de 
embalagens de 
café 
comercializado 
em estado da 
federação. 

Min. Ricardo 
Lewandowski 07/05/2008 

45 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(maioria de 
votos). 

Argumento de caráter normativo: 
livre iniciativa. 
 
Nesse caso, houve julgamento 
para suspender a norma estadual. 

ADI nº 
2.649 

Concessão de 
passe livre  
às pessoas 
portadoras de 
deficiência. 

Min.  
Cármen 
Lúcia 

08/05/2008 

45 páginas. 
 
Improcedente  
(maioria de votos). 

Argumentos de caráter 
normativo: princípios dos 
serviços públicos. 
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ADI nº 
1.980 

Proibição de 
revenda em postos 
com marca e 
identificação 
visual de outra 
distribuidora. 

Min.  
Cezar Peluso 16/04/2009 

13 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 

ADPF 
nº 101 

Atos normativos 
proibitivos da 
importação de 
pneus usados. 

Min.  
Cármen 
Lúcia 

24/06/2009 

278 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente  
(maioria de 
votos). 

Argumento normativo.  
 
Houve audiência pública. 
 

ADPF 
nº 46 

Monopólio da 
atividade postal à 
Empresa 
Brasileira de 
Correios e 
Telégrafos (ECT). 

Min. 
Eros Grau 05/08/2009   

208 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Votação: 6x4. 

Argumentos normativos e 
pragmáticos. 

ADI nº 
2.452 

Vedação de 
participação, 
como proponente 
à aquisição de 
ações de 
propriedade 
daquela unidade 
federativa no 
capital das 
concessionárias 
de eletricidade, de 
toda e qualquer 
empresa estatal 
estadual. 

Min. 
Eros Grau 17/06/2010 

22 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Votação: 10x1. 
 
Em 24/09/2003, a 
cautelar havia sido 
indeferida. 

Argumentos pragmáticos e 
normativos. 
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ADI nº 
3.944 

Decreto expedido 
pelo Presidente da 
República. 
Adoção do 
Sistema Brasileiro 
de Televisão 
Digital (SBTVD). 
Consignação de 
mais um canal de 
radiofrequência às 
concessionárias e 
autorizadas dos 
serviços públicos 
de radiodifusão de 
sons e imagens, 
sem apreciação do 
Congresso 
Nacional. 

Min.  
Ayres Britto 05/08/2010 

46 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
3.343 

Proibição de 
cobrança de 
assinatura básica 
nos serviços de 
água, luz, gás, TV 
a cabo e telefonia. 

Min.  
Luiz Fux 01/09/2011 

46 páginas. 
 
Procedente  
(maioria de 
votos). 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
4.568 

Fixação do valor 
nominal do salário 
mínimo por 
decreto 
presidencial. 

Min.  
Cármen 
Lúcia 

03/11/2011     

81 páginas. 
 
Improcedente  
(maioria de votos). 
 
Votação: 9x2. 

Argumentos normativos e 
pragmáticos. 

ADI nº 
2.340 

Lei estadual que 
obriga o seu 
fornecimento por 
meio de 
caminhões-pipa, 
por empresa 
concessionária da 
qual o estado 
detém o controle 
acionário. 

Min. Ricardo 
Lewandowski 06/03/2013 

52 páginas. 
 
Procedente  
(maioria de 
votos). 
 
Em 21/03/2001, a 
cautelar havia 
sido deferida 
(Rel. Min.  
Marco Aurélio). 

Argumentos normativos. 
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ADI nº 
1.491-
MC 

Serviços de 
telecomunicações.  

Min. Ricardo 
Lewandowski 08/05/2014 

148 páginas. 
 
Cautelar indeferida  
(maioria de votos). 
 
Em 11/12/2018, a 
ação foi julgada 
prejudicada. 

Argumentos normativos: 
invocação de precedentes do 
STF. 

ADI nº 
4.954 

Comércio 
varejista de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min. 
Marco 
Aurélio 

20/08/2014 

40 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos: livre 
iniciativa e proporcionalidade 
(com menção expressa e análise 
das dimensões). 

ADI nº 
2.225 

Estabelecimento 
de condições e 
critérios a serem 
observados para o 
exercício de 
cargos de direção 
da administração 
indireta do 
Estado. 

Min.  
Dias Toffoli 21/08/2014 

35 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Em 29/06/2000, a 
cautelar havia 
sido deferida em 
parte (Rel. Min. 
Sepúlveda 
Pertence). 

Argumento de caráter normativo: 
princípio da separação de 
poderes e princípio da simetria. 
 
Nesse caso, houve julgamento de 
inconstitucionalidade de norma 
estadual. 

ADI nº 
4.949 

Comércio 
varejista de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min. Ricardo 
Lewandowski 11/09/2014 

13 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos: livre 
iniciativa, proporcionalidade e 
precedente do STF (ADI nº 
4.954). 
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ADI nº 
4.948 

Comércio 
varejista de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min.  
Gilmar 
Mendes 

11/09/2014 

7 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
1.949 

Regime jurídico 
de aprovação e 
demissão 
dos conselheiros 
em agência 
reguladora 
estadual.  

Min. 
Dias Toffoli 17/09/2014   

25 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente  
(unanimidade). 
 
Em 18/11/1999, a 
cautelar havia 
sido deferida (Rel. 
Min. Sepúlveda 
Pertence). 

Argumento de caráter normativo: 
princípio da separação de 
poderes e princípio da simetria. 
 
Nesse caso, houve julgamento de 
inconstitucionalidade de norma 
estadual. 

ADI nº 
1.746 

Projeção, no 
tempo, de 
pagamento de 
indenização 
considerado o 
rompimento de 
contrato 
administrativo. 

Min. 
Marco 
Aurélio 

18/09/2014     

19 páginas. 
 
Procedente 
(unanimidade). 
 
Em 18/12/1997, a 
cautelar havia 
sido deferida 
(Rel. Min. 
Maurício 
Corrêa). 

Argumento de caráter normativo. 
 
Nesse caso, houve julgamento de 
inconstitucionalidade de norma 
estadual. 

ADI nº 
4.093 

Disciplina do 
comércio de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min.  
Rosa Weber 24/09/2014 

21 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 
 
Faz referência a precedente que 
aplicou a proporcionalidade sem 
utilização expressa do princípio e 
das suas dimensões. 
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ADI nº 
4.951 

Disciplina do 
comércio de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min.  
Teori 
Zavascki 

24/09/2014 

19 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 
 
Faz referência a precedente que 
aplicou a proporcionalidade sem 
utilização expressa do princípio, 
mas utiliza o raciocínio da 
dimensão da necessidade.  

ADI nº 
4.423 

Disciplina do 
comércio de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min. 
Dias Toffoli 24/09/2014 

15 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos.  

ADI nº 
4.955 

Disciplina do 
comércio de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min. 
Dias Toffoli 24/09/2014 

15 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
4.950 

Disciplina do 
comércio de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min.  
Cármen 
Lúcia 

15/10/2014 

22 páginas. 
 
Improcedente 
(unanimidade). 

Argumentos normativos: livre 
iniciativa, proporcionalidade e 
precedente do STF (ADI nº 
4.954). 
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ADI nº 
4.952 

Comércio 
varejista de 
artigos de 
conveniência em 
farmácias e 
drogarias. 

Min. 
Luiz Fux 29/10/2014 

20 páginas. 
 
Improcedente  
(unanimidade). 

Argumentos normativos: livre 
iniciativa, proporcionalidade e 
precedente do STF (ADI nº 
4.954). 

ADPF 
nº 77-
MC 

Regras de 
transição  
de padrão 
monetário  
do Plano Real. 

Min. 
Teori 
Zavascki 

19/11/2014 

49 páginas. 
 
Liminar 
procedente para 
determinar a 
suspensão  
dos processos em 
curso nos quais se 
questione a 
constitucionalidade 
ou não do art. 38 
da L. 8.880/94 
(unanimidade). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumentos pragmáticos. 
 
OBS: Embora a cautelar tenha 
sido procedente, o “resultado” 
não foi marcado em negrito de 
forma proposital. A cautelar 
equivaleu a um indeferimento em 
ADI ou a um deferimento de 
cautelar em ADC, isto é, para 
manter a constitucionalidade da 
norma impugnada. 

ADI nº 
1.923 

Terceiro setor e 
marco legal das 
organizações 
sociais (Lei nº 
9.637/1998  
e Lei nº 
9.648/1998). 
 

Min.  
Luiz Fux 16/04/2015 

146 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente para 
conferir 
interpretação 
conforme a 
Constituição 
(maioria de 
votos). 
 
Em 01/08/2007, a 
cautelar havia sido 
indeferida (Rel. 
Min. Eros Grau). 

Argumentos deferenciais e 
normativos. 

ADI nº 
5.501-
MC 

Autorização legal 
de utilização da 
fosfoetanolamina 
sintética 
(conhecida como 
pílula do câncer) 
sem autorização 
da Agência 
Nacional de 
Vigilância 
Sanitária 
(ANVISA). 

Min.  
Marco 
Aurélio 

19/05/2016 

74 páginas. 
 
Liminar deferida 
para suspender a 
eficácia da Lei nº 
13.269/2016, até o 
julgamento final 
da ação (maioria 
de votos). 
 
Mérito pendente de 
julgamento. 

Argumentos normativos, 
pragmáticos e deferenciais. 
 
Primazia do Executivo em 
detrimento do Legislativo. 
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ADI nº 
5.357 
 
 

Estatuto da pessoa 
com deficiência. 
Ensino inclusivo e 
imposição de 
obrigações às 
escolas 
particulares. 

Min.  
Edson Fachin 09/06/2016 

103 páginas. 
 
Improcedente 
(maioria de votos). 
 
A cautelar foi 
convertida em 
julgamento de 
mérito. 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
4.862 

Lei estadual 
determinando a 
cobrança 
proporcional ao 
tempo 
efetivamente 
utilizado por 
serviços de 
estacionamento 
privado. 

Min. 
Gilmar 
Mendes 

18/08/2016 

38 páginas. 
 
Procedente  
(maioria de 
votos). 

Argumentos normativos.  

ADI nº 
5.062 

Marco regulatório 
da gestão coletiva 
de direitos 
autorais.  

Min.  
Luiz Fux 27/10/2016 

208 páginas. 
 
Improcedente  
(maioria de votos). 

Argumentos deferenciais e 
normativos. 
 
Houve audiência pública. 

ADI nº 
451 

Lei estadual que 
estabelece 
medidas de 
segurança em 
estacionamentos. 

Min. 
Roberto 
Barroso 

01/08/2017 

52 páginas. 
 
Procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Em 22/03/1991, a 
cautelar havia sido 
indeferida (Rel. 
Min. Moreira 
Alves). 

Argumentos normativos. 
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ADI nº 
907 

Obrigatoriedade 
de prestação do 
serviço de 
empacotamento 
em 
supermercados. 

Min. 
Roberto 
Barroso 

01/08/2017 

52 páginas. 
 
Procedente 
(maioria de 
votos). 
 
Em 08/10/1993, a 
cautelar havia 
sido deferida 
(Rel. Min.  
Ilmar Galvão. 

Argumentos normativos. 

ADI nº 
750 

Obrigatoriedade 
de informações 
nas embalagens 
dos produtos 
alimentícios 
comercializados 

Min. 
Gilmar 
Mendes 

03/08/2017 

62 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
(maioria de 
votos). 

Argumentos normativos. 
 
Nesse caso, houve julgamento de 
procedência para julgar 
inconstitucional norma estadual 

ADI nº 
4.923 
(em 
conjunto 
com: 
ADIs 
nºs 
4.679, 
4.747 e 
4.756) 

Regime jurídico 
da ANCINE e 
novo marco 
regulatório  
da televisão por 
assinatura (Lei nº 
12.485/2011). 

Min.  
Luiz Fux 08/11/2017 

292 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente 
quanto à ADI 
4679.  
Improcedente 
quanto às ADIs 
4747, 4756 e 4923 
(unanimidade). 

Argumentos deferenciais e 
normativos. 
 
Houve audiência pública. 

ADI nº 
4.874 

Limites do poder 
normativo da 
Agência Nacional 
de Vigilância 
Sanitária 
(ANVISA). 

Min.  
Rosa Weber 01/02/2018 

215 páginas. 
 
Improcedente a 
ação, em 
julgamento sem 
eficácia vinculante 
e efeitos erga 
omnes, por não se 
ter atingido o 
quorum exigido 
pelo art. 97 da CF, 
cassando-se a 
liminar concedida 
(maioria de votos). 

Argumentos normativos, 
pragmáticos e deferenciais. 
 
Primazia do Executivo em 
detrimento do Legislativo. 
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ADI nº 
1.931 

Normatização 
legal dos planos e 
seguros privados 
de assistência à 
saúde. 

Min. 
Marco 
Aurélio 

07/02/2018 

70 páginas. 
 
Parcialmente 
procedente  
(unanimidade). 
 
Em 21.08.2003, a 
cautelar havia 
deferido em parte 
a suspensão  
da norma (Rel. 
Min. Maurício 
Corrêa). 

Argumentos normativos. 

ADPF 
nº 292 

Regras sobre o 
serviço público 
educação (ensino 
fundamental).  

Min. 
Luiz Fux 01/08/2018 

Improcedente 
(maioria de votos). 
 
Acórdão não 
disponível no 
momento da 
consulta. 

No mérito, embora o acórdão 
ainda não tenha sido publicado, 
segundo informações extraídas 
dos Informativos nºs 903 e 909 
do STF, parece ter havido 
argumentos deferenciais. 

ADC nº 
17 

Regras sobre o 
serviço público 
educação (ensino 
fundamental). 

Min. Ricardo 
Lewandowski 01/08/2018 

Procedente 
(maioria de votos). 
 
Acórdão não 
disponível no 
momento da 
consulta. 

No mérito, embora o acórdão 
ainda não tenha sido publicado, 
segundo informações extraídas 
dos Informativos nºs 903 e 909 
do STF, parece ter havido 
argumentos deferenciais. 

ADI nº 
4.613 

Lei que determina 
a veiculação de 
mensagens 
educativas de 
trânsito em 
campanhas 
publicitárias de 
produtos da 
indústria 
automobilística 

Min. 
Dias Toffoli 20/09/2018 

19 páginas. 
 
Improcedente  
(unanimidade). 

Argumentos normativos. 

 


