
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Liz Rodrigues 

Controle de Constitucionalidade 

Recurso Extraordinário. 

        



Recurso Extraordinário 

- Recurso Extraordinário:  além dos mecanismos de controle 

concentrado, o RE permite que o STF analise a constitucionalidade em 

controle difuso.  

- Dimoulis e Lunardi lembram que esta é uma forma muito comum de 

discussão sobre a inconstitucionalidade de modo incidental. O STF 

atua como uma corte de “super-revisão”, resolvendo o caso concreto 

e assegurando a uniformidade na interpretação e aplicação da CF/88.  

 



Recurso Extraordinário 

- Hipóteses de cabimento: quando a decisão recorrida  contrariar 

dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado 

ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em 

face desta Constituição ou julgar válida lei local contestada em face de 

lei federal (art. 102, III, CF/88). 

 



Recurso Extraordinário 

- Admissibilidade: o RE deve atender alguns requisitos, como a 

existência de julgamento prévio (única ou última instância), 

contradição a norma constitucional, o ato contestado deve ter 

natureza normativa, deve haver relevância processual, a matéria deve 

ter sido prequestionada, a decisão impugnada deve ser terminativa e, 

por fim, deve haver repercussão geral.  



Recurso Extraordinário 

- Efeitos da decisão em controle difuso: regra geral, os efeitos são limitados às 

partes do litígio, porém o STF pode ampliar os efeitos da decisão.  

- Regra geral, os efeitos são retroativos (ex tunc), mas é possível que o STF dê 

efeitos ex nunc ou estabeleça um momento futuro a partir do qual eles serão 

verificados; nesse caso, a decisão deve ser proferida por 2/3 dos membros e 

se justifica por questões de segurança jurídica ou relevante interesse social. 

 



Recurso Extraordinário 

- Comunicação ao Senado: o STF informa ao Senado que a lei foi considerada 

inconstitucional (em controle difuso) e este pode suspender sua execução.  

- A Resolução do Senado pode se aplicar a leis federais, estaduais ou 

municipais declaradas inconstitucionais (veja o art. 52, X). 

- Não se trata de revogação, mas apenas de suspensão dos efeitos da norma 

declarada inconstitucional. Note que é uma discricionariedade do Senado. 

 


