
60 615 “Norma constitucional de competência: eficácia imediata mas, salvo disposição expressa, não retroativa. 
1. A norma constitucional tem eficácia imediata e pode ter eficácia retroativa: esta última, porém, não se 
presume e reclama regra expressa. 2. A alteração superveniente da competência, ainda que ditada por 
norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida. 3. Válida a sentença 
anterior à eliminação da competência do juiz que a prolatou, subsiste a competência recursal do tribunal 
respectivo.” (Cf. STF, CC 6.967/RJ, Tribunal Pleno, Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26/09/97). 
Nesse sentido também STF, AMS 51.442/PR, Tribunal Pleno, DJ 30/04/71; AMS 52.370/PR, 
Tribunal Pleno, DJ 30/04/71; RE 72.910/GB, Tribunal Pleno, RTJ 60/855; RE 73.096/MG, 
Tribunal Pleno, RTJ 60/863, todos relatados pelo Ministro Luiz Gallotti; AMS 51.442/PR, 
Tribunal Pleno, DJ 30/04/71; AMS 52.370/PR, Tribunal Pleno, DJ 30/04/71; RE 76.194/MG, 
Primeira Turma, Ministro Rodrigues Alckmin, DJ 09/11/73.)
6 Wambier, Luiz Rodrigues. Almeida, Flávio Renato Correi de. Talamini, Eduardo. Curso avançado 
de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Editora RT, 2000, p. 66.
7 “O conteúdo da segurança do direito e bem assim o da justiça devem adaptar-se um ao outro; não 
podem ferir-se mutuamente, desmentir-se, anular-se. (....) o conteúdo da justiça é liberdade, cultura, 
felicidade relativa; o da segurança, ordem e paz. (....) O que é preciso é que vigore determinado sistema 
jurídico e haja a convicção de que será aplicado nos casos particulares, pois é isto o que dá a segurança 
jurídica. (....) Se a solução é imprevisível, é que não há sistema, mas variação ou, pelo menos, incerteza 
e vacilação. (....) A atividade humana encontraria empecilhos e desalentos se não soubesse que do ato 
A surgiriam os fatos a, b e c, que são os efeitos dele no mundo das relações sociais. É por isto que as 
revoluções prejudicam toda a vida econômica e produtiva. A ordem é a mais objetiva revelação do bem, 
porque representa a revelação experimental.” (Miranda, Pontes de. Sistema de Ciência Positiva do 
Direito. Rio de Janeiro: Editor Borsói, 1972, t. IV, p. 193 e segs. Apud Lacombe, Américo. Princípios 
constitucionais tributários. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 51.)
8 “princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas, além de ser decorrência lógica 
da isonomia, pois só poderá haver igualdade (perante a lei e na lei) onde houver segurança jurídica, 
ele vem implementado pelo princípio da legalidade, pela garantia à coisa julgada, ao direito adquirido 
e ao ato jurídico perfeito, cujo corolário é a irretroatividade das leis. Vem ainda implementado pelo 
princípio da separação dos poderes e pela possibilidade de recurso à Justiça, exercida por magistratura 
independente.” (Lacombe, Américo. Princípios constitucionais tributários. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1996, p. 50.)

9 “Agravo de instrumento. Recurso de revista. Procedimento sumaríssimo. Lei 9.957/00. Processos em 
curso. (Inserido em 27/09/02) I – É inaplicável o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da 
vigência da Lei 9.957/00. II – No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em 
processo iniciado antes da Lei 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao 
trânsito do apelo, calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, 
o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.”

Constitucionalidade Superveniente da Lei 9.506/97
Gilberto Batista dos Santos e Danilo Ribeiro Miranda*

Logo que foi publicada a Lei 9.506/97, que acrescentou a alínea h ao art. 12, 
inciso I, da Lei 8.212/91, tornando os agentes políticos segurados obrigatórios da 
Previdência Social, diversas ações foram propostas a fim de questionar a constitu-
cionalidade da referida exação. 

* Procuradores federais – consultores jurídicos da Coordenação-Geral em Matéria Tributária junto ao INSS.
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60 61Não tardou para que se constatasse que, de fato, a jurisprudência tenderia 
para o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, da Lei 9.506/97, o 
que se confirmou no julgamento pelo Pleno do STF, em 21 de novembro de 2003, 
do Recurso Extraordinário 351.717/PR, declarando incidentalmente a inconstitu-
cionalidade daquela norma, consolidando-se a jurisprudência nesse sentido (RE 
344393 AgR/RS, RE 351.717/PR, RE 362127 AgR/RS, RE 343832 AgR, RE 
346641 AgR, RE 363487 AgR, RE 377532 AgR, RE 341199 AgR, RE 353368 
AgR/RS).

Essa jurisprudência firmou-se, entretanto, no período que antecedeu o ad-
vento da Emenda Constitucional 20/98, cuja promulgação provocou significativa 
alteração nos rumos que até então se seguia a discussão. Isto porque a referida 
emenda aportou profundas modificações na redação dos incisos I e II do art. 195 
da Constituição Federal, promovendo uma ampliação explícita tanto da base de 
contribuintes quanto de segurados.

Essa reforma acabou por ocasionar a subsunção do § 1º do art. 13 da Lei 
9.506/97 na norma constitucional, ocorrendo o fenômeno da constitucionalidade 
superveniente, não ostentando mais a norma legal qualquer contrariedade com o 
texto constitucional. 

O fenômeno da constitucionalização encontra lastro doutrinário a respaldar 
a sua plausibilidade jurídica, como bem o demonstram Carlos Alberto Pereira de 
Castro e João Batista Lazzari (Manual de Direito Previdenciário, 5ª ed., São Pau-
lo: LTr, 2004, p. 239 e 240):

Indaga-se, portanto, se uma norma nascida em um ambiente constitu-
cional que lhe fulminava a validade perde a qualidade de inconstitucional 
com o advento de posterior reforma do texto contrariado. Não há consenso 
na doutrina, mas entendemos que a alteração da Constituição faz desaparecer 
o vício que inquinava as normas contrárias ao texto modificado, tornando-as 
perfeitamente válidas, sendo desnecessária a publicação de outra lei, desta 
feita sobre a nova égide constitucional. (grifou-se)

Convergindo para o mesmo entendimento, eis a lição de Celso Ribeiro Bas-
tos (Curso de Direito Constitucional, 19ª ed., São Paulo, Saraiva, 1998, p. 78)

Mais delicado problema se coloca quando a norma subconstitucional 
apresenta algum vício diante da norma constitucional em vigor. Com a subs-
tituição desta, desaparece a relação de antinomia. Alguns autores preferem 
achar que continua a haver o vício de inconstitucionalidade, mesmo debaixo 
da situação gerada pela emenda. Pensamos contrariamente. A inconstitucio-
nalidade há de ser aferida de uma relação atual de compatibilidade entre a 
lei e a Constituição. A única exigência para que o Direito ordinário anterior 
sobreviva debaixo da nova Constituição é que não mantenha com ela nenhu-
ma contrariedade, não importando que a mantivesse com a anterior, quer do 
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62 63ponto de vista material, que formal. Não que a nova Constituição esteja a 
convalidar vícios anteriores. Ela simplesmente dispõe ex novo. (grifou-se).

Hugo de Brito Machado, por seu turno, ostenta uma posição de desconfiança 
em relação à plausibilidade da convalidação via emenda, sem entretanto, ser con-
clusivo no trato da matéria (Artigo: Compensação da Cofins com a CSLL):

Por outro lado, além de haver séria dúvida a respeito da possibilidade 
de convalidação de lei por emenda constitucional posterior, tem-se um óbice 
intransponível a essa convalidação. O dispositivo da Lei Complementar 70, 
que define a base de cálculo da Cofins, permanece vigente. Não foi alterado 
pela Emenda 20, porque esta em nada o contraria, pois nada impede que a lei 
complementar deixe de aproveitar todo o campo fático disponível em face 
do preceito da Constituição. Nem foi alterado pela Lei 9.718/98, porque a lei 
ordinária evidentemente não pode alterar lei complementar.

É de se observar, como ressalta Alexandre de Morais (Curso de Direito 
Constitucional, 15ª ed., p. 608), que no controle difuso o ato ou lei permanece vá-
lido no que se refere à sua força obrigatória com relação a terceiros, de modo que 
somente instado o STF em controle concentrado pelos órgãos constitucionalmen-
te legitimados ou após edição de resolução do Senado Federal (art. 52, inciso X, 
CF) é que a norma jurídica pode ser considerada extirpada de nosso ordenamento 
jurídico. 

Isto se deve, fundamentalmente, porque a inconstitucionalidade é, antes que 
um estado de fato, um estado que necessita ser declarado, tendo a declaração de 
inconstitucionalidade feições claramente constitutivas. Não é por outra razão que 
se admite que o próprio Supremo Tribunal Federal possa fixar o momento a partir 
do qual terá eficácia a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei (art. 
27, Lei 9.869/99). 

Até que os órgãos autorizados pela Constituição assim não procedam, conti-
nua prevalecendo a presunção de validade da lei, o que leva José Afonso da Silva 
a afirmar que “milita presunção de validade constitucional em favor de leis e atos 
normativos do Poder Público, que só se desfaz quando incide o mecanismo de 
controle jurisdicional estatuído na Constituição” (Curso de Direito Constitucio-
nal Positivo, 23ª ed., 2004, p. 53).

Assim, podemos afirmar que, desaparecendo a relação de antinomia com 
a Constituição, não há mais como sequer ser objeto de controle concentrado, 
deixando de poder ser aplicado o mecanismo apto a infirmar essa presunção de 
validade. Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que 
entende ter perdido objeto a ação direta de inconstitucionalidade na hipótese de 
reforma constitucional superveniente:
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62 63Ante a superveniente promulgação da Emenda Constitucional 41/03, 
que alterou substancialmente o art. 40 da CF/88, que serviria de padrão de 
confronto com o ato impugnado, o Tribunal julgou prejudicada ação direta 
ajuizada pelo procurador-geral da República contra expressões contidas no 
art. 10 da Lei 3.310/99, do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitam a co-
brança de contribuição previdenciária de servidores inativos do Tribunal de 
Contas do mesmo Estado. Precedentes citados: ADI 1674/GO (DJU de 28/
08/92), ADI 718/MA (DJU de 18/12/98) e ADI 129/SP (DJU de 28/08/92). 
ADI 2197/RJ, rel. Min. Maurício Corrêa, 10/03/04. (ADI-2197) (Informativo 
339).

Ademais, como atenta José Afonso da Silva, a doutrina privatística da invali-
dade dos atos jurídicos não pode ser transposta para o campo da inconstituciona-
lidade (ob. cit., p. 53). Nesse ponto têm razão J. J. Canotilho e Vital Moreira, ao 
afirmarem que o sistema de fiscalização da constitucionalidade não pode servir 
para fiscalizar senão o cumprimento da Constituição vigente (Fundamentos da 
Constituição, Coimbra Editora, 1991, p. 269). 

É importante observar nesse sentido que “há de se partir do princípio de que, 
em caso de colisão de normas de diferentes hierarquias, o postulado lex superior 
afasta outras regras de colisão. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo, destacado 
por Ipsen, de que a lei ordinária, enquanto lei especial ou lex posterior pudesse 
afastar a norma constitucional enquanto lex generalis ou lex prior.” (in: Jurisdição 
constitucional, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 166).

Desse modo, cuidar da questão sob o aspecto exclusivamente temporal é um 
reducionismo excessivamente formal, obrigando-se o Parlamento a enfrentar um 
longo processo legislativo para reafirmar uma vontade que já foi regularmente 
manifestada, produzindo-se nova lei com idêntico teor à já existente. Urge fazer 
uso aqui do princípio da economia processual no âmbito do processo legislativo, 
mesmo fenômeno jurídico que ocorre na recepção de normas infraconstitu-cio-
nais por uma nova ordem constitucional. 

Como salienta Luís Roberto Barroso (Interpretação e aplicação da Consti-
tuição, 5ª ed., 2003, p. 70 e 71), as normas legais têm que ser reinterpretadas em 
face da nova Constituição, não se aplicando a elas, automática e acriticamente, a 
jurisprudência forjada no regime anterior, de modo que o que se impõe é a verifi-
cação da compatibilidade entre o velho e o novo.  Por isso, como afirma Pontes de 
Miranda, citado por Luís Barroso, “As leis que continuam em vigor são todas as 
que existiam e não são incompatíveis com a Constituição nova” (ob. cit., p. 72).

Desse modo, como leciona Noberto Bobbio, apud Luís Barroso (ob. cit. P. 
69), “o fato de o novo ordenamento ser constituído em parte por normas do velho 
não ofende em nada o seu caráter de novidade: as normas comuns ao velho e ao 
novo ordenamento pertencem apenas materialmente ao primeiro; formalmente, 
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64 65são todas normas do novo, no sentido de que elas são válidas não mais com base 
na norma fundamental do velho ordenamento, mas com base na norma funda-
mental do nosso. Nesse sentido falamos de recepção, e não pura e simplesmente 
permanência do velho no novo. A recepção é um ato jurídico com o qual o orde-
namento acolhe e torna suas as normas de outro ordenamento, onde tais normas 
permanecem materialmente iguais, mas não são mais as mesmas com respeito à 
forma.” (grifou-se).

É esse mesmo fundamento que serve de suporte ao entendimento se-
gundo o qual a Lei Complementar 84/96 foi revogada pela Lei 9.876/99, sob 
o argumento de que, após a promulgação da Emenda Constitucional 20/98, 
foi ela recepcionada com status de lei ordinária, sendo, portanto, a matéria 
atualmente regulada pela Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, 
como tem sido afirmado reiteradamente pela jurisprudência – podendo-se por-
tanto perfeitamente falar-se no fenômeno da recepção na hipótese de reforma 
constitucional.

Não é de se dizer que esse entendimento resultaria na produção de leis in-
constitucionais em antecipação a emendas futuras: ora, a emenda não legitimará, 
em hipótese alguma, efeitos pretéritos da lei inconstitucional, ante o princípio da 
irretroatividade, visando o exercício regular do poder reformador exclusivamente 
à produção de efeitos pro futuro.

Observe-se, aliás, que a jurisprudência dos tribunais federais tem-se mos-
trado receptiva à tese da constitucionalização superveniente, encampando o 
entendimento de que no novo contexto delineado pela Emenda 20/98 não re-
manesce mais espaço para questionamentos quanto à legalidade da cobrança da 
contribuição previdenciária com fundamento na Lei 9.506/97 (TRF 1ª Região 
– Agravo de Instrumento 2005.01.00.018959-5/GO, TRF 5ª R. - AMS 71827 
- 2000.05.00.020701-0, TRF 1ª R.- AMS 38000108730/MG, TRF 5ª R. - AC 
308558 - 2001.83.00.000622-5, TRF 5ª R. - AP-MS 81876 - 2002.85.00.000893-
0, TRF 5ª R. - AC 309590 - 2000.83.00.020489-4, TRF 5ª R. - RO-MS 80909 
- 2001.82.00.004187-9, TRF 4ª R. REO/RS 200204010177604).

Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de constitucionalização da legisla-
ção foi inclusive aventada pelo Ministro Ilmar Galvão, quando do julgamento do 
Recurso Extraordinário 346.084/PR, ainda que tenha restringido sua análise ao 
período da vacatio legis.

É de bom alvitre salientar que decisão que reconheça a inaplicabilidade da 
Lei 9.506/97, acarretará sérias repercussões de caráter social, configurando difi-
cultoso óbice ao acesso ao constitucional direito à previdência social inserto no 
art. 6º, nos seguintes termos:

Tópicos Jurídicos

Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 17, n. 7, jul. 2005



64 65Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifou-se)

É de reconhecida notoriedade que a maior parte das demandas movidas em 
desfavor do INSS a respeito da matéria provém das entidades a quem cabe a con-
tribuição patronal, que pleiteiam a devolução dos respectivos valores recolhidos. 
Os maiores prejudicados, portanto, serão os segurados e seus dependentes, que 
verão protraído o direito à percepção dos correspon-dentes benefícios (aposen-
tadorias, pensões etc.) em conseqüência do hiato temporal no qual não haverá 
a necessária contribuição previdenciária, num regime de caráter eminentemente 
contributivo, por expressa disposição constitucional. Sopesados os aspectos em 
questão, a decisão que propugne pela inconstitucionalidade do dispositivo legal 
em referência acabará por criar uma situação – permita-nos a gradação – de mais 
inconstitucionalidade ainda.

Não é por outro motivo que Gilmar Ferreira Mendes (Lei 9.868/99: processo 
e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal), versando sobre o art. 
27 da Lei 9.868/99 – que trata da modulação de efeitos da declaração de inconsti-
tucionalidade, afirma que “Assim, o princípio da nulidade somente será afastado 
in concreto se, a juízo do próprio Tribunal, se puder afirmar que a declaração de 
nulidade acabaria por distanciar-se ainda mais da vontade constitucional.”

A situação, portanto, tem dimensão social de significativa relevância, razão 
por que entendemos presentes os pressupostos necessários, na ponderação dos 
interesses envolvidos, na inafastável prevalência dos postulados da segurança ju-
rídica e do interesse social, consubstanciados em resposta jurisdicional que ateste 
a constitucionalidade da exação sub examine, ou protraia seus efeitos para outro 
momento.

É nesse sentido o sempre brilhante magistério de Paulo Bonavides (Curso de 
Direito Constitucional, Saraiva, 13ª ed., p. 340, 2003):

Outra razão entende com a segurança jurídica que torna necessário que 
preceitos, embora inconstitucionais, possam existir ou ter eficácia durante um 
prazo de transição, levando-se em conta que a invalidade das prescrições das 
Constituições, ou seja, a supressão da norma por declaração de nulidade, 
produziria uma situação que aos julgadores se afigura mais “inconstitucio-
nal” do que aquela provocada pela conservação temporária da validade a lei 
declarada apenas “incompatível” com a Constituição. (grifou-se)

Todo esse contexto, portanto, é propício à técnica de limitação de efeitos, 
cuja aplicação não está restrita ao controle concentrado. Em vários julgados da 
Egrégia Corte tem sido observado o que, sob certa perspectiva, pode ser chamado 
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66 67de objetivação do controle difuso, por meio da qual se aplicam ao controle por via 
de exceção alguns dos procedimentos típicos do abstrato, como sói ocorrer com a 
admissão do amicus curiae e, mais especificamente, à modulação dos efeitos da 
decisão  (RE 197917, Rcl 2391 MC/PR, RE 266994,  RE 273844, RE 274048, RE 
274384, RE 276546, RE 282606, RE 199522 e RE 300343). 

Desse modo, entendemos que à luz desses precedentes jurisprudenciais re-
pousa sólida base jurídica, apta a estear a subtração do alegado laivo de inconsti-
tucionalidade, ante as deletérias conseqüências de ordem social, materializada na 
inviabilização do direito à previdência, de reconhecida envergadura constitucio-
nal.

A Plenitude Defensória perante o Tribunal do Povo
Elaine Borges Ribeiro dos Santos*

O que tinham em comum Napoleão e Shakespeare?
Resposta: o desprezo pelos advogados e pela defesa jurídica. Shakespeare 

foi quem escreveu a peça Henrique IV, cujo protagonista ponderava: “A primeira 
coisa que devemos fazer é matar todos os advogados”. Assim, percebe-se que 
há muito tempo a atuação do advogado não é bem compreendida no tocante à 
amplitude defensória. Muitos entendem que seria melhor que não existissem ad-
vogados; há os que pensam que a informática poderia englobar até as atividades 
advocatícias e judiciárias, como vem ocorrendo nos Estados Unidos. Para com-
bater essas afirmações, mostraremos que a presença do advogado é indispensável 
em qualquer setor jurídico.

No Tribunal do Júri, especialmente, nada é mais equivocado do que o enten-
dimento segundo o qual o advogado é dispensável. O dia do julgamento, perante 
os senhores jurados, é o momento em que o causídico exerce o seu mister com 
grande talento e responsabilidade, é como se fosse uma microcirurgia de cérebro. 
Uma falha, um erro, um esquecimento, uma falta de suscitação de um quesito ou 
de uma nulidade no momento certo, e tudo redundará num resultado negativo.

A Constituição anterior falava em ampla defesa. A atual também trata do as-
sunto, mas atribui, de forma extraordinária, exclusivamente para o Júri, a figura da 
“plenitude de defesa” (art. 5º, XXXVIII, a), e este é o ponto nodal a se frisar neste 
artigo: há uma diferença enorme entre “ampla defesa” e “plenitude de defesa”, 
sendo a última muito mais ampla e complexa.

*Advogada criminalista, professora no Complexo Jurídico Damásio de Jesus e professora titular na 
Escola Superior de Advocacia –ESA da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo – OAB/
SP.
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