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1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

1.1 Considerações iniciais e conceito.  

Para ALEXANDRE DE MORAES, o controle de constitucionalidade é um “juízo de adequação da 

norma infraconstitucional (objeto) à norma constitucional (parâmetro), por meio da verticalização da 

relação imediata de conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de impor a sanção de 

invalidade à norma que seja revestida de incompatibilidade material ou formal com a Constituição”. 

 

Objeto                           lei ou ato normativo questionado, que retira sua validade da norma superior 

Parâmetro                  norma superior, de caráter constitucional, que fundamenta a validade do objeto 

 

Por juízo de adequação entende-se a análise da conformidade de uma coisa a outra, que lhe serve de 

referência. Verifica-se se o ato cuja validade é contestada é compatível com outro, hierarquicamente 

superior. Por isso esse juízo de adequação é vertical. Lembremos que em um escalonamento normativo, 

norma inferior só é válida se compatível com norma superior.  
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Caso a norma superior seja uma lei e o ato questionado seja uma norma infralegal, teremos um 

controle de legalidade, de incumbência não só dos órgãos jurisdicionais, mas, também, da Administração 

Pública. 

Se a norma de referência for um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos 

incorporado ao ordenamento interno sem observância do rito prescrito no art. 5º, § 3º, da CF/88, teremos, 

segundo a posição atual do STF (RE 349.703, j. em 3.12.08), um controle de convencionalidade. 

Por fim, se o parâmetro for uma norma formalmente constitucional, estaremos diante do controle 

de constitucionalidade, nosso atual objeto de estudo. 

A ideia de controle, então, emanada da rigidez, pressupõe a noção de um escalonamento 

normativo, ocupando a Constituição o grau máximo na aludida relação hierárquica e caracterizando-se 

como norma de validade para os demais atos normativos do sistema. Com efeito, o princípio da 

supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem com os princípios e preceitos da 

Constituição.  

RIGIDEZ CONSTITUCIONAL -> SUPREMACIA (FORMAL) DA CONSTITUIÇÃO -> CONTROLE 
DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Em razão da supremacia constitucional, todas as normas jurídicas devem compatibilizar-se, formal 

e materialmente, com a Constituição. É nesse contexto que avulta a importância do controle de 

constitucionalidade como um mecanismo de garantia da supremacia das normas constitucionais delineado 

pelo próprio texto constitucional (CUNHA JR., Dirley da. p. 236). 

A norma de referência (parâmetro) deve ser formalmente constitucional. Normas apenas 

materialmente constitucionais não podem servir como parâmetro, haja vista que a supremacia formal 

decorre da rigidez constitucional (NOVELINO, Marcelo. p. 347). 

Normas constitucionais

Normas supralegais

Normas legais

Normas infralegais
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1.2 Pressupostos do controle 

Pressupostos. O controle de constitucionalidade reclama os seguintes pressupostos:  

a) a existência de uma Constituição formal e rígida;  

b) a compreensão da Constituição como norma jurídica fundamental;  

c) a instituição de, pelo menos, um órgão com competência para o exercício dessa atividade de 

controle (CUNHA JR., Dirley da. p. 237). 

A chamada Constituição costumeira ou histórica (não escrita), por ser juridicamente uma 

constituição flexível, não dispõe de um controle de constitucionalidade. Por outro lado, nelas é possível a 

verificação da inconstitucionalidade formal, uma vez que, fixado nesta um procedimento para a 

elaboração das leis, qualquer violação desse procedimento consistirá em inconstitucionalidade. Mas não é 

cogitável a inconstitucionalidade material (CUNHA JR., Dirley da. p. 237-8). 

 

1.3 Origem 

Formou-se todo o sistema da judicial review a partir do célebre caso Marbury v. Madison, julgado 

em 1803, por obra do Chief Justice JOHN MARSHALL. Ele acolheu a tese de que as Constituições, sobretudo 

nos sistemas de Constituições rígidas, são normas jurídicas fundamentais e supremas a quaisquer outras, 

devendo sempre prevalecer, de tal sorte que, diante da desconformidade entre uma Constituição e uma lei, 

o juiz é obrigado a aplicar a Constituição e a não aplicar a lei, que, nesse caso, é írrita. A decisão de Marshall 

representou a consagração não só da supremacia da Constituição em face de todas as demais normas 

jurídicas, como também do poder e dever dos juízes de negar aplicação às leis contrárias à Constituição 

(CUNHA JR., Dirley da. p. 241-3).  

Importante ressaltar que, desde antes de Marshall, Alexander Hamilton havia antecipado a ideia de 

controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário (CUNHA JR., Dirley da. p. 243). 

Existem dois principais sistemas ou modelos de controle de constitucionalidade: 

1. SISTEMA NORTE-AMERICANO (MARSHALL) – a decisão tem eficácia declaratória de situação 

preexistente; por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da validade; por regra, a decisão 

que declara a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc (retroativos); a lei inconstitucional é ato nulo, 

ineficaz, írrito e, portanto, desprovido de força vinculativa; a invalidação será ab initio dos atos praticados 

com base na lei inconstitucional, atingindo-a no berço; a lei, por ter nascido morta, nunca chega a produzir 

efeitos, ou seja, apesar de existir, não entrou no plano da eficácia.  

A doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização 

da teoria da nulidade ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o plano da 

validade). Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o 

vício congênito, de nascimento do ato normativo.  
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Contra esse entendimento, destaca-se a teoria da anulabilidade da norma inconstitucional 

defendida por KELSEN e que influenciou a Corte Constitucional austríaca, caracterizando-se como 

constitutiva a natureza jurídica da decisão que a reconhece.  

2. SISTEMA AUSTRÍACO (KELSEN) – a decisão tem eficácia constitutiva (caráter constitutivo-

negativo); por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da existência; por regra, a decisão 

que reconhece a inconstitucionalidade produz efeitos ex nunc (prospectivos), preservando-se, assim, os 

efeitos produzidos pela lei, podendo, apenas excepcionalmente, ter efeitos retroativos; a lei 

inconstitucional é ato anulável (a anulabilidade pode aparecer em vários graus); a lei deve ser considerada 

provisoriamente válida, produzindo efeitos até a sua anulação.  

O direito brasileiro flexibilizou o sistema da nulidade da lei declarada inconstitucional no controle 

concentrado por meio do art. 27 da Lei 9.868/99 (“ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela 

declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que 

venha a ser fixado.”). Trata-se da denominada TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, que, 

nesse contexto, permite uma melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, assegurando, por 

consequência, outros valores também constitucionalizados, como os da segurança jurídica, do interesse 

social e da boa fé. O STF, da mesma forma, em alguns julgados, vem modulando os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade também no controle difuso e, inclusive, no juízo de não recepção de normas pré-

constitucionais. 

 

1.4 Formas de inconstitucionalidade 

Inconstitucionalidade POR AÇÃO – ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos 

que contrariem normas ou princípios da constituição. O fundamento dessa inconstitucionalidade está no 

fato de que do princípio da supremacia da constituição resulta a compatibilidade vertical das normas 

da ordenação jurídica de um país (no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem 

compatíveis com as normas de grau superior, que é a Constituição). Essa incompatibilidade vertical de 

normas inferiores com a constituição é o que, tecnicamente, se chama inconstitucionalidade das leis 

ou atos do Poder Público, e que se manifesta por dois aspectos: formalmente ou materialmente.  

O vício formal (fragmentado em três subespécies: inconstitucionalidade orgânica, 

inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos 

subjetivos do ato) verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua 

'forma', ou seja, em seu processo de formação, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em 

razão de sua elaboração por autoridade incompetente: 

 Inconstitucionalidade formal orgânica - decorre da inobservância da competência legislativa 

do ente federado para a elaboração do ato. (ex.: Lei editada pelo Estado invadindo competência da 

União); 
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 Inconstitucionalidade formal propriamente dita - decorre da inobservância do devido 

processo legislativo. É vício no procedimento de elaboração da norma, podendo ser verificado em 

dois momentos distintos: na fase de iniciativa ou nas fases posteriores. Vício formal subjetivo é o 

que se verifica na fase de iniciativa (ex.: deputado deflagrando processo legislativo de matéria de 

iniciativa exclusiva do Presidente da República), enquanto o vício formal objetivo será verificado 

nas demais fases do processo legislativo, posteriores à fase de iniciativa (ex.: lei complementar 

sendo votada por maioria relativa, em violação ao art. 69, CF); 

 Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo - nos 

dizeres de CANOTILHO: “Pressupostos constitucionalmente considerados como elementos 

determinantes de competência dos órgãos legislativos em relação a certas matérias (pressupostos 

objetivos).” Exemplos no direito brasileiro: a edição de medida provisória sem a observância dos 

requisitos da relevância e urgência (art. 62, caput) ou a criação de Municípios por lei estadual sem 

a observância dos requisitos do art. 18, § 4º, CF.  

STF: É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que: a) determina o 

destino que o Poder Executivo deverá dar aos bens de empresa estatal que está sendo 

extinta;  b) disciplina as consequências jurídicas das relações mantidas pelo Poder Executivo 

com particulares; c) cria conselho de acompanhamento dentro da estrutura do Poder 

Executivo. STF. Plenário. ADI 2295/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/6/2016 (Info 

830). 

STF: “Regime jurídico de servidor público e vício de iniciativa. O Plenário julgou 

procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

6.841/1996 do Estado de Mato Grosso. A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, dispõe 

sobre a indenização por morte e invalidez permanente dos servidores públicos militares do 

referido Estado-membro. Segundo alegado, a norma em comento ofenderia os artigos 2º; 61, § 

1º, II, c e f; 63, II; e 84, III, todos da CF, a ensejar sua inconstitucionalidade formal, porquanto 

se trataria de matéria relativa a regime jurídico dos servidores militares, a implicar acréscimo 

de despesa pública (...)” ADI 3920/MT, rel. Min. Marco Aurélio, 5.2.2015. (Informativo 773, 

Plenário). 

STF: “Remuneração de servidor público e vício formal. O Plenário, confirmando medida 

cautelar (noticiada no Informativo 603), julgou procedente pedido formulado em ação direta 

e assentou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 15.215/2010 do Estado de Santa Catarina, 

que dispõe sobre a criação de gratificações para os servidores da Procuradoria-Geral do 

Estado, da Secretaria de Estado da Administração e do Instituto de Previdência do Estado de 

Santa Catarina. Na espécie, a norma impugnada, que trata de matéria de iniciativa do Chefe 

do Poder Executivo, fora acrescida por meio de emenda parlamentar em projeto de conversão 

de media provisória. A Corte declarou a inconstitucionalidade formal do referido dispositivo 

legal por entender que a emenda parlamentar teria implicado o aumento da despesa pública 

originalmente prevista, bem como por não haver pertinência entre o dispositivo inserido pela 

emenda parlamentar e o objeto original da medida provisória submetida à conversão em lei.” 

ADI 4433/SC, rel. Min. Rosa Weber, 18.6.2015. (Informativo 790, Plenário). 
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STF: “EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública – 6. O Plenário, 

em conclusão de julgamento e por maioria, indeferiu pedido de medida cautelar em ação direta 

de inconstitucionalidade em que se pretendia a suspensão da eficácia do § 3º do art. 134 da CF, 

introduzido pela EC 74/2013, segundo o qual se aplica às Defensorias Públicas da União e do 

Distrito Federal o disposto no § 2º do mesmo artigo, este introduzido pela EC 45/2004, a 

assegurar às Defensorias Públicas estaduais autonomia funcional e administrativa e a 

iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, da CF — v. Informativos 802 e 804. 

O Colegiado equacionou que a controvérsia diria respeito à aplicabilidade, às propostas de 

emenda constitucional, da cláusula de iniciativa legislativa reservada à Presidência da 

República (CF, art. 61, § 1º). Além disso, discutia-se eventual ofensa ao postulado da separação 

de Poderes (CF, art. 60, § 4º, III) em decorrência da edição de emenda constitucional sobre 

matéria disposta no art. 61, § 1º, II, da CF, sem que o processo constituinte reformador tenha 

sido deflagrado pelo titular da iniciativa fixada nesse dispositivo para as leis complementares 

e ordinárias. A respeito, o direito constitucional pátrio inscreve a emenda constitucional entre 

os atos elaborados por meio de processo legislativo (CF, art. 59). A jurisprudência da Corte 

reconhece, com apoio no princípio da simetria, a inconstitucionalidade de emendas a 

Constituições estaduais, por inobservância da reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Não 

há, por outro lado, precedente do Colegiado a assentar, no plano federal, a sujeição do poder 

constituinte derivado à cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Executivo prevista de modo 

expresso no art. 61, § 1º, da CF, para o Poder Legislativo complementar e ordinário (poderes 

constituídos). (...) O Tribunal consignou que os limites formais ao poder constituinte derivado 

são os inscritos no art. 60 da CF, segundo o qual a Constituição poderá ser emendada mediante 

proposta: a) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal; b) do Presidente da República; ou c) de mais da metade das assembleias legislativas 

das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 

membros. Já a iniciativa privativa de leis sobre determinadas matérias é assegurada, no plano 

federal, ao Presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores e ao Procurador-Geral da 

República. Não existe, portanto, identidade entre o rol dos legitimados para a propositura de 

emenda à Constituição e o dos atores aos quais reservada a iniciativa legislativa sobre 

determinada matéria. É, pois, insubsistente condicionar a legitimação para propor emenda à 

Constituição, nos moldes do art. 60 da CF, à leitura conjunta desse dispositivo com o art. 61, § 

1º, que prevê as hipóteses em que a iniciativa de leis ordinárias e complementares é privativa 

da Presidência da República. Do contrário, as matérias cuja iniciativa legislativa é reservada 

ao STF, aos tribunais superiores ou ao Procurador-Geral da República não poderiam ser objeto 

de emenda constitucional. De um lado, nenhum daqueles legitimados figura no rol do art. 60 

da CF e, de outro, nenhum dos relacionados no mesmo dispositivo pode propor emenda sobre 

essas matérias. Além disso, existem diversas emendas constitucionais em vigor, cuja 

constitucionalidade poderia ser legitimamente desafiada, se prevalecesse a tese da aplicação, 

às propostas de emenda, das cláusulas que reservam ao Executivo e ao Judiciário a iniciativa 

legislativa sobre certos temas. No caso da EC 74/2013, o preceito por ela introduzido diz 

respeito à Defensoria Pública como instituição, e não ao regime jurídico de seus integrantes. 
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Ainda que, indiretamente, em momento posterior, alteração dessa natureza pudesse refletir no 

regime jurídico citado, a EC 74/2013 não tem como objeto o reconhecimento de vantagens 

funcionais, sequer equivale a norma dessa natureza. Nesse contexto, está ausente o “fumus boni 

iuris” necessário à concessão da cautelar.” ADI 5296 MC/DF, rel. Min. Rosa Weber, 18.5.2016. 

(Informativo 826, Plenário). 

*Em regra, a inconstitucionalidade formal ataca todo o ato. Mas há situações em que a não 

observância da norma constitucional que fixa procedimento ou competência dá lugar a uma 

inconstitucionalidade apenas parcial. Isso se verifica, p. ex., quando uma lei ordinária disciplinando matéria 

própria desse tipo de lei, dispõe, por meio de um de seus artigos, de matéria reservada à lei complementar. 

Nessa hipótese, haverá a inconstitucionalidade formal apenas deste artigo usurpador da reserva 

constitucional (CUNHA JR., Dirley da. p. 301). 

O vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário) diz respeito à matéria, ao conteúdo do 

ato normativo. Assim, aquele ato normativo que afrontar qualquer preceito ou princípio da Lei Maior 

deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material. A inconstitucionalidade material 

também é conhecida como nomoestática (contrapondo-se à inconstitucionalidade nomodinâmica - 

formal). 

STF: “O Plenário confirmou medida cautelar (noticiada no Informativo 16) e julgou 

procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

842/1994 do Distrito Federal, na redação dada pela Lei 913/1995, bem como do art. 2º da Lei 

913/1995, também daquele ente federativo. As normas impugnadas, ao instituírem pensão 

especial a ser concedida pelo Governo do Distrito Federal em benefício dos cônjuges de pessoas 

vítimas de determinados crimes hediondos — independentemente de o autor do crime ser ou 

não agente do Estado —, ampliariam, de modo desmesurado, a responsabilidade prevista no 

art. 37, § 6º, da CF (“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”).” 

ADI 1358/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 4.2.2015. (Informativo 773, Plenário). 

Ainda a respeito dos vícios que ensejam a inconstitucionalidade do ato normativo, merece destaque 

a situação denominada CONTRABANDO LEGISLATIVO: 

STF: “Medida provisória: emenda parlamentar e “contrabando legislativo”. É 

incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência 

temática com medida provisória submetida a sua apreciação. Essa a conclusão do Plenário — 

com efeitos “ex nunc” e imediata cientificação do Poder Legislativo — que, por maioria, julgou 

improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face do art. 76 da Lei 

12.249/2010, inserido mediante emenda parlamentar em projeto de conversão de medida 

provisória em lei, a versar sobre objeto distinto daquele originalmente veiculado no texto 

apresentado à conversão. O dispositivo impugnado regula o exercício e a fiscalização da 

profissão contábil, ao passo que a Medida Provisória 472/2009, convertida na lei em comento, 

contemplava, originalmente, matérias educacionais, fiscais, tributárias e outras. O Colegiado 
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assinalou que as regras formais do processo legislativo seriam construídas mediante escolhas 

fundamentais da comunidade nos momentos constituintes, de modo a canalizar os futuros 

julgamentos políticos e tomadas de decisão. Equacionou que a questão constitucional em foco 

diria respeito a dois aspectos relevantes: a) necessidade de lei específica para restringir o 

exercício de profissão; e b) possibilidade de, em processo legislativo de conversão de medida 

provisória em lei, ser apresentada emenda parlamentar com conteúdo temático distinto 

daquele objeto da medida provisória. (...) O Plenário, no que concerne à possibilidade de, em 

processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, ser apresentada emenda 

parlamentar com conteúdo temático distinto daquele objeto da medida provisória, consignou 

que esta seria espécie normativa primária, de caráter excepcional, sujeita a condição resolutiva 

e de competência exclusiva do Presidente da República (CF, artigos 59, V; e 62, § 3º). Como 

espécie normativa de competência exclusiva do Presidente da República e excepcional, não 

seria possível tratar de temas diversos daqueles fixados como relevantes e urgentes. Uma vez 

estabelecido o tema relevante e urgente, toda e qualquer emenda parlamentar em projeto de 

conversão de medida provisória em lei se limitaria e circunscreveria ao tema definido como 

urgente e relevante. Assim, seria possível emenda parlamentar ao projeto de conversão, desde 

que observada a devida pertinência lógico-temática. De outro lado, editada a medida 

provisória, competiria ao Legislativo realizar o seu controle. Esse controle seria político e 

jurídico, pois diria respeito à urgência e relevância exigidas constitucionalmente. O Colegiado 

frisou que o uso hipertrofiado da medida provisória, instrumento excepcional, deturparia o 

processo legislativo, gerando distorções ilegítimas. Nessa quadra, a prática das emendas 

parlamentares no processo de conversão de medida provisória em lei com conteúdo temático 

distinto apresentaria fortes complexidades democráticas. O Legislativo, no procedimento de 

conversão, poderia aprovar emendas aditivas, modificativas ou supressivas. Por outro lado, o 

fato de a Constituição não ter expressamente disposto no art. 62 a impossibilidade de se 

transbordar a temática da medida provisória não significaria que o exercício da faculdade de 

emendar pelo Congresso fosse incondicionado. O Tribunal reputou que, quando uma medida 

provisória, ao ser convertida em lei, passa a tratar de diversos temas inicialmente não previstos, 

o seu papel de regulação da vida comum estaria enfraquecido do ponto de vista da legitimidade 

democrática. Com essa prática, se geraria insegurança. Um processo legislativo democrático, 

público e transparente deveria primar por uma uniformidade temática que o tornasse sempre 

mais acessível, pelos outros poderes e pelo povo. Esse entendimento não significaria 

fortalecimento do Executivo, tendo em vista a importante função de controle do Legislativo no 

que diz respeito aos pressupostos autorizadores de medida provisória. Ademais, também não 

implicaria, necessariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade de todas as leis de 

conversão promulgadas até o presente julgamento, inclusive a lei objeto desta ação. Isso se 

daria por duas razões: em primeiro lugar, seria a primeira oportunidade de a Corte enfrentar 

o tema, e compreensão diversa subtrairia a possibilidade de diálogo entre os diversos ramos do 

Estado sobre a matéria. Em segundo lugar, essa prática alusiva à conversão de medidas 

provisórias estaria arraigada, a resultar em diversas normas produzidas de acordo com o 

procedimento. Assim, a decisão da Corte não poderia provocar insegurança jurídica, de modo 

que estariam preservadas as leis fruto de conversão de medida provisória, no que diz respeito 
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à inconstitucionalidade formal. O Ministro Roberto Barroso acrescentou que o entendimento 

pela inconstitucionalidade das emendas parlamentares sem pertinência temática com a 

medida provisória decorreria de nova interpretação da Constituição quanto a esse costume, à 

luz do fato de que a prática seria reiterada há muito tempo. O Ministro Teori Zavascki frisou a 

LC 95/1998, a tratar da técnica de formulação das leis, segundo a qual a necessidade de 

pertinência temática estaria prevista. O Ministro Gilmar Mendes enfatizou a necessidade de se 

sinalizar ao Congresso Nacional que essa prática, muito embora mantidos os atos praticados 

até o momento, não poderia se repetir doravante. Vencidos os Ministros Rosa Weber (relatora), 

Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski (Presidente), que julgavam o pedido procedente; e o 

Ministro Dias Toffoli, que julgava o pleito improcedente em maior extensão, por considerar que 

não caberia ao STF avaliar a pertinência temática entre a medida provisória e a emenda, o que 

seria de competência do Congresso Nacional.” ADI 5127/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. 

p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 15.10.2015. (Informativo 803, Plenário). 

Inconstitucionalidade POR OMISSÃO – verifica-se nos casos em que não sejam praticados atos 

legislativos ou administrativos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas constitucionais. O 

pressuposto para propositura da ação de inconstitucionalidade por omissão é a omissão do legislador em 

legislar sobre matéria que a Constituição demanda a existência de lei para aplicá-la (norma de eficácia 

limitada), visando obter deste a elaboração da lei em causa. É inspirada na Constituição Portuguesa, art. 

283, visando combater a chamada “síndrome de inefetividade das normas constitucionais”. Na ADI POR 

OMISSÃO, temos controle concentrado, enquanto no MANDADO DE INJUNÇÃO, o controle difuso de tal 

omissão. A omissão pode ser total ou parcial. Total, quando não houver o cumprimento constitucional do 

dever de legislar; parcial, quando houver lei integrativa infraconstitucional, porém de forma insuficiente. 

Por omissão parcial propriamente dita, temos o caso em que a lei existe, mas regula de forma deficiente 

o texto. Na omissão parcial relativa, a lei existe e outorga determinado benefício a certa categoria, mas 

deixa de concedê-la a outra, que deveria ter sido contemplada.  

Inconstitucionalidade ORIGINÁRIA – quando ela surge com o simples nascimento do ato, 

comprometendo-se desde a origem. 

Inconstitucionalidade SUPERVENIENTE – quando se manifesta posteriormente em face de uma 

alteração constitucional, de uma renovada interpretação da Constituição ou, ainda, em virtude de mudança 

nas circunstâncias fáticas. Não se tem admitido, em princípio, a inconstitucionalidade formal 

superveniente. Norma anterior, inobstante formalmente em contradição com a nova norma 

constitucional, é recepcionada se com ela compatível materialmente (ex: Código Penal e CTN). Em sentido 

inverso, o ato normativo anterior incompatível materialmente com a nova norma constitucional será 

automaticamente atingido pela inconstitucionalidade material superveniente. No caso do direito 

brasileiro, isso se resolve pela consequência prática da revogação tácita, não se falando, na hipótese, de 

controle abstrato de constitucionalidade daquele ato. Esse é o entendimento do STF (CUNHA JR., Dirley da. 

p. 302). 
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1.5 Tipos de controle de constitucionalidade 

 

Para defender a supremacia constitucional contra as inconstitucionalidades, a própria 

Constituição estabelece técnica especial, denominada controle de constitucionalidade das leis. Existem 

três tipos de controle de constitucionalidade: o político, o jurisdicional e o misto (JOSÉ AFONSO DA SILVA). 

Controle político - verifica-se em Estados onde o controle é exercido por um órgão distinto dos 

três Poderes, órgão este garantidor da supremacia da Constituição. 

Controle jurisdicional - é realizado pelo Poder Judiciário, tanto através de um único órgão 

(controle concentrado) como por qualquer juiz ou tribunal (controle difuso). O Brasil adotou o sistema 

jurisdicional misto, porque realizado pelo Poder Judiciário - daí ser jurisdicional - tanto de forma 

concentrada (controle concentrado) como por qualquer juiz ou tribunal (controle difuso). 

Controle Híbrido - algumas normas são levadas a controle perante um órgão distinto dos três 

poderes (controle político), enquanto outras são apreciadas pelo Poder Judiciário (controle jurisdicional). 

Ocorre na Suíça. 

*Atenção: embora JOSÉ AFONSO DA SILVA afirme que o sistema de controle brasileiro é o 

jurisdicional, deve-se ressaltar a existência, também, de controle político, realizado pelo Legislativo e pelo 

Executivo (assim, pode-se dizer que o sistema brasileiro é atribuído com primazia ao Judiciário). DIRLEY 

DA CUNHA JR. afirma que, não obstante a possibilidade de controle político de constitucionalidade, “no 

Brasil o controle é jurisdicional, pois só o Poder Judiciário foi autorizado a declarar a 

inconstitucionalidade” (p. 273). 

 

Controle político preventivo:  

1) Comissões de Constituição e Justiça – CCJs;  

2) Veto do Executivo por inconstitucionalidade (veto jurídico); 

3) Análise do Congresso Nacional sobre o veto por inconstitucionalidade; e  

4) Rejeição de projeto de lei delegada por motivo de inconstitucionalidade.  

 

Controle político repressivo:  

1) Art. 49. “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: V - sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.”; 

2) Art. 52. “Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, no todo ou em 

parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (no controle 

concreto, inter partes).”; 
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3) Art. 62. § 5º. “A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das 

medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos 

constitucionais.”; 

4) Súmula n. 347/STF, ainda em vigor: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode 

apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.” *Cuidado: no MS 29.123-MC/DF, 

j. 2010, o rel. Min. Gilmar Mendes destacou a necessidade de “reavaliação da subsistência da Súmula 347 

em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988”, haja visto ter sido ela editada em 

1963, quando a legitimação conferida ao controle abstrato era restrita; 

5) Ajuizamento de ADIn pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo; 

6) Revogação, pelo Poder Legislativo, de lei tida como inconstitucional; 

7) Revogação, pelo Poder Executivo, de atos normativos próprios tidos como inconstitucionais: 

Súmula n. 346/STF: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”; 

8) Não aplicação, pelo Poder Executivo, de lei tida como inconstitucional (hipótese polêmica). 

Sob a égide da Constituição anterior, não havia discussão, já que a legitimidade ativa da ADIn era restrita 

(somente ao PGR). Confira-se julgado do STF:  “Sem embargo de que, em princípio, compete ao Poder 

Judiciário a atribuição de declarar inconstitucional uma lei, a jurisprudência tem admitido que o Poder 

Executivo, também interessado no cumprimento da Constituição, goza da faculdade de não executá-la, 

submetendo-se aos riscos dai decorrentes, inclusive o do 'impeachment'.” (RMS 14.136/ES, j. 1966). Após a 

Constituição de 1988, que ampliou o rol de legitimados ativos para ADIn, surgiu a controvérsia. Há um 

julgado de 1990 do STF mantendo o entendimento (que também é adotado pela doutrina 

majoritária): (ADI-MC 221-DF, j. 1990). 

 

Outros tipos de controle: 

 

Quanto ao momento/oportunidade do controle:  

 Preventivo: realizado na fase de elaboração legislativa. O Poder Judiciário exerce esta espécie 

de controle apenas no caso de impetração de mandado de segurança por Parlamentar 

questionando a inobservância do processo legislativo constitucional (quando o vício de 

inconstitucionalidade da lei for formal ou em decorrência de proposta inconstitucional de 

emenda à Constituição) (MS 20.257/DF). O STF não admite o controle judicial preventivo, 

ainda que provocado concretamente por iniciativa de parlamentar, quando o vício de 

inconstitucionalidade for material (MS 32.033/DF1); 

                                                           
1 Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO 
DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de 
lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a 
legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 
praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam 



 

Página 12 de 55 
 

 Repressivo: feito após o ingresso da norma no sistema jurídico (edição do ato normativo). 

 

Quanto à concentração/competência:  

 Controle difuso: a competência para exercer o controle difuso (ou aberto) é atribuída a todos 

os órgãos do Poder Judiciário; 

 Controle concentrado: realizado por uma corte constitucional. 

 

Quanto à natureza:  

 Controle concreto, incidental ou por via de exceção: quando a constitucionalidade é analisada 

em um processo constitucional subjetivo, com a finalidade principal de solucionar uma 

controvérsia envolvendo direitos subjetivos. Neste caso, antes de decidir a questão de fato 

formulada no pedido (e.g., não pagamento de um tributo e repetição do indébito), será 

necessário aferir, incidenter tantum, a questão de direito envolvendo a compatibilidade entre 

a lei e o parâmetro constitucional (e.g., violação a um direito subjetivo decorrente da 

obrigação de pagamento de um tributo instituído por lei inconstitucional). O controle 

incidental é sempre concreto; 

 Controle abstrato, principal ou por via de ação: discute-se a (in)constitucionalidade em tese. 

Trata-se de um processo constitucional de índole objetiva, sem partes formais, podendo ser 

instaurado independentemente de um interesse jurídico específico. A inconstitucionalidade 

figura como o próprio pedido ou objeto da ação. O controle por via principal, salvo 

algumas hipóteses, é sempre abstrato. As exceções são a ADPF incidental (mas aqui, 

embora concentrado, é incidental) e a ADI interventiva (CUNHA JR. Dirley da. p. 275). 

*Atenção: segundo BARROSO, não se confundem, conceitualmente, o controle por via incidental 

— realizado na apreciação de um caso concreto — e o controle difuso — desempenhado por qualquer juiz 

                                                           
o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de 
inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de 
segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do 
processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle 
preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição 
nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, 
de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em 
domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle 
preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa 
constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. 
Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do 
exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da 
suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, 
eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo 
Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido. (MS 32033, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013) 
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ou tribunal no exercício regular da jurisdição. No Brasil, como regra, eles se superpõem. Todavia, com a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, passou-se a admitir uma hipótese de controle 

incidental concentrado. 

 

1.6 Histórico do controle de constitucionalidade no Brasil 

O sistema é o jurisdicional instituído com a Constituição de 1891 que, sob a influência do 

constitucionalismo norte-americano, acolhera o critério de controle difuso por via de exceção, que perdurou 

nas constituições sucessivas até a vigente, já que a Constituição do Império, de 1824, não adotara nenhum 

sistema de controle da constitucionalidade dos atos ou omissões do poder público. 

As constituições posteriores à de 1891, contudo, foram introduzindo novos elementos, de sorte que, 

aos poucos, o sistema se afastara do puro critério difuso com a adoção de aspectos do método concentrado, 

sem, no entanto, aproximar-se do europeu. A Constituição de 1934 trouxe três inovações importantes: 

(a) a ADIN INTERVENTIVA; (b) a regra de que só por maioria absoluta de votos dos seus membros os 

tribunais poderiam declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público (full bench); e (c) a 

atribuição ao Senado Federal de competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou 

ato declarado inconstitucional em decisão definitiva. 

Sob a Constituição de 1946 foram introduzidas duas outras novidades por meio da EC 16/65, que 

criou uma nova modalidade de ADIN, a genérica, de competência atribuída ao STF, e estatuiu que a lei 

poderia estabelecer processo, de competência originária do Tribunal de Justiça, para declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, em conflito com a constituição estadual (ADIN ESTADUAL). 

A Constituição de 1988 manteve a combinação dos métodos difuso-incidental e concentrado-

principal e introduziu mais algumas novidades: previu a ADO, a ADPF, a ADC (EC n. 03/93) e ampliou a 

legitimação para a propositura de ADIN e ADO. 

*No sistema norte-americano, o juiz não anula, mas meramente declara uma (pré-existente) 

nulidade da lei inconstitucional, de tal modo que sua decisão opera, em princípio, efeitos ex tunc. Essa 

decisão tem efeitos exclusivamente inter partes, limitada, pois, ao caso concreto. Mas é possível haver leis 

que, pela dificuldade de serem vinculadas a um caso concreto, podem ficar definitivamente isentas de 

controle, ainda que flagrantemente inconstitucionais. Assim, ao longo do século XX o sistema americano 

cedeu espaço para a expansão de outro modelo de jurisdição constitucional, que surgiu na Europa 

continental. Cuida-se do sistema de controle concentrado de constitucionalidade, onde a jurisdição 

constitucional é confiada, com exclusividade, a um órgão jurisdicional especial (o chamado Tribunal 

Constitucional) (CUNHA JR. Dirley da. p. 249). Esse sistema (austríaco) resolve, também, o problema de 

multiplicidade de demandas e de incerteza no direito. Se na Áustria a decisão que declara a 

inconstitucionalidade tem natureza constitutiva, produzindo tão-só a anulabilidade da lei e operando 

efeitos ex nunc, na Itália, na Alemanha e no Brasil a decisão de inconstitucionalidade tem natureza 

declaratória, causando a absoluta nulidade da lei e perfazendo efeitos ex tunc (p. 256). 
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1.7 Bloco de constitucionalidade 

O parâmetro superior do controle de constitucionalidade é a Constituição Federal (ou a estadual, 

no caso do controle feito por Estados-membros). Todavia, modernamente, entende-se ter havido um 

alargamento desse parâmetro superior, constituindo o chamado bloco de constitucionalidade, que seria 

todo um catálogo de normas que não se exaure no texto escrito e formal da Constituição. Conteúdo: 

(a) texto vigente da Constituição, incluindo as normas do ADCT (o preâmbulo, todavia, apesar de ser 

parte integrante da Constituição, não tem caráter normativo, razão pela qual não pode ser invocado como 

parâmetro para o controle de constitucionalidade – STF, MS 24.645-MC/DF). Por isso, não são admitidos 

como parâmetro norma de constituições anteriores e norma constitucional revogada (STF, ADI 3.833-

MC/DF); (b) princípios implícitos da CRFB; (c) disposições autônomas das Emendas Constitucionais; 

(d) emendas constitucionais de revisão que, apesar de aprovadas com o quórum de maioria absoluta 

(ADCT, art. 3º), possuem a mesma hierarquia das demais normas constitucionais (NOVELINO); (e) 

tratados internacionais de direitos humanos incorporados conforme art. 5º, § 3º da CF (alguns autores 

incluem ainda os tratados internacionais materialmente/substancialmente constitucionais [PIEVOSAN], 

entendimento não acolhido pelo STF).  

 

1.8 Conflito entre lei complementar e lei ordinária 

O entendimento predominante é de que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. 

Sendo assim, o STF tem adotado o entendimento de que o conflito entre elas não se resolve com base no 

princípio da hierarquia, mas pela análise do campo material delimitado pela Constituição (AC 346/CE, 

j. 2004). Portanto, havendo incompatibilidade de conteúdo das duas espécies normativas, é admissível o 

cabimento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por haver uma violação direta da Constituição. 

O mesmo raciocínio se aplica em casos de conflito entre leis federais, estaduais e municipais (repartição 

horizontal de competências atribuída pela CRFB). Exatamente por isso, a EC n. 45/04 transferiu do STJ ao 

STF a competência recursal de “julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” 

 

1.9 Controle difuso de constitucionalidade 

 

O controle difuso ou aberto é realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário. O 

controle difuso se verifica num caso concreto e a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma 

incidental (incidenter tantum), prejudicialmente ao exame do mérito. 

Conforme aduz GILMER MENDES, o controle concreto de normas tem origem em uma relação 

processual concreta, constituindo a relevância da decisão pressuposto de admissibilidade. O chamado 

controle abstrato, por seu turno, não está vinculado a uma situação subjetiva ou a qualquer outro evento 

do cotidiano. Assim, a característica fundamental do controle concreto ou incidental de normas parece ser 

o seu desenvolvimento inicial no curso de um processo, no qual a questão constitucional configura 

antecedente lógico e necessário à declaração judicial que há de versar sobre a existência ou inexistência de 

relação jurídica (autêntica “questão prejudicial”: antecedente lógico da resolução do conflito). 
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*O STJ, conquanto possa julgar o incidente de inconstitucionalidade, não pode, em sede de Recurso 

Especial, rever e enfrentar questões constitucionais já decididas pelos tribunais inferiores, sob pena de 

usurpar a competência constitucional do STF em face do Recurso Extraordinário (AgRg no AI 145.589/RJ). 

Assim, a competência do STJ para exercer o controle incidental de constitucionalidade, em grau de recurso, 

é limitada, pois somente é possível quando a questão constitucional a ser enfrentada no recurso for diversa 

da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária recorrida. Mas em sede de competência originária, 

não há essa limitação, podendo o STJ, como qualquer outro Tribunal, declarar incidentemente a 

inconstitucionalidade da lei, mesmo de ofício (CUNHA JR., Dirley da. p. 280). 

A questão de constitucionalidade deve ser suscitada pelas partes, terceiros intervenientes 

(assistentes, litisconsortes) ou pelo Ministério Público, podendo vir a ser reconhecida ex officio pelo juiz 

ou tribunal. *O STF, contudo, tem recusado essa doutrina da declaração judicial de ofício da 

inconstitucionalidade da lei na hipótese estrita de recurso extraordinário, exigindo o necessário 

prequestionamento (RE 117.805/PR; AGR 155.188-8) (CUNHA JR. Dirley da. p. 279). 

O art. 97 da CF estabelece que, nos tribunais, 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. É a chamada cláusula da reserva de 

plenário, autêntica condição de eficácia da decisão declaratória da inconstitucionalidade da lei ou ato 

normativo do poder público. Por meio do recurso extraordinário (nas hipóteses do art. 102, III, "a", "b", "c" 

e "d"), a questão poderá chegar até o STF, que também, assim como o Tribunal de segunda instância, 

realizará o controle difuso, de forma incidental (e não principal), observadas as regras do art. 97, CF. 

Súmula Vinculante 10/STF: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 

fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Muito cuidado! O STF decidiu, em julgado recente, que não viola a Súmula Vinculante 10, nem a 

regra do art. 97 da CF/88, a decisão do órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a norma 

infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência 

normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à 

Constituição. Além disso, a reclamação constitucional fundada em afronta à SV 10 não pode ser usada 

como sucedâneo (substituto) de recurso ou de ação própria que analise a constitucionalidade de normas 

que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes. STF. 1ª 

Turma. Rcl 24284/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/11/2016 (Info 848). 

O tema não é muito simples e pode gerar confusão nos concursos. Portanto, cuidado com as 

seguintes afirmações aparentemente contraditórias e que poderão aparecer na sua prova (Fonte: Dizer o 

Direito):   

 Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 

declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a 

sua incidência no todo ou em parte. (CERTO)   
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 Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que deixa de 

aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a 

incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa 

direta à Constituição. (CERTO) 

Conforme dispõe o NCPC, art. 948, Parágrafo único. “Os órgãos fracionários dos tribunais não 

submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” 

A cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos 

sob a égide da atual Constituição. Nesse sentido: STF: “As normas editadas quando da vigência das 

Constituições anteriores se submetem somente ao juízo de recepção ou não pela atual ordem constitucional, 

o que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF.” 

(ARE 705316-AgR, 1ª T., j. 12.3.13). 

A cláusula de reserva de plenário NÃO se aplica às Turmas Recursais do Juizado Especial. Não se 

trata – na essência – de “Tribunal” (STF, 1ª T., RE 453.744-AgR). 

Segundo a doutrina e a jurisprudência (RE 631.102/PA, j. 2011), a cláusula de reserva de plenário 

também se aplica ao Supremo Tribunal Federal. Segundo leciona LUÍS ROBERTO BARROSO, “a regra da 

reserva de plenário aplica-se também ao Supremo Tribunal Federal, seja em controle principal ou 

incidental”. Mas há julgado da Corte reconhecendo que as suas Turmas são exceção. Confira-se: “O STF 

exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso 

extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 

97 da Constituição Federal.” (RE 361.829-ED, j. 2010). 

A reserva de plenário só é exigida para a declaração de inconstitucionalidade, e não para casos em 

que se reconhece a constitucionalidade do ato, em razão da presunção que milita em favor das leis e atos 

estatais. 

A exigência de reserva de plenário não se limita às hipóteses de declaração final de 

inconstitucionalidade, alcançando também as decisões colegiadas proferidas em sede de medida cautelar, 

segundo reclama o art. 10 da Lei n. 9.868/99. Mesmo nos casos de excepcional urgência, que dispensa a 

exigência de audiência dos órgãos ou das autoridades responsáveis pela edição do ato impugnado, a 

decisão está vinculada ao plenário do Tribunal (art. 10, § 3º). A exceção se dá no período de recesso (art. 

10). 

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO Não se aplica a cláusula de reserva de plenário para 

atos de efeitos concretos. Não viola o art. 97 da CF/88 nem a SV 10 a decisão de órgão fracionário do 

Tribunal que declara inconstitucional decreto legislativo que se refira a uma situação individual e concreta. 

Isso porque o que se sujeita ao princípio da reserva de plenário é a lei ou o ato normativo. Se o decreto 

legislativo tinha um destinatário específico e referia-se a uma dada situação individual e concreta, 

exaurindo-se no momento de sua promulgação, ele não pode ser considerado como ato normativo, mas 

sim como ato de efeitos concretos. STF. 2ª Turma. Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 

18/10/2016 (Info 844). 
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OBJETO do controle difuso: é extremamente amplo, ao contrário do que ocorre no controle 

concentrado de constitucionalidade. Segundo GILMAR MENDES: “Subsiste um espaço residual expressivo 

para o controle difuso relativo às matérias não suscetíveis de exame no controle concentrado (interpretação 

direta de cláusulas constitucionais pelos juízes e tribunais, direito pré-constitucional, controvérsia 

constitucional sobre normas revogadas, controle de constitucionalidade do direito municipal em face da 

Constituição Federal). Essas questões somente poderiam ser tratadas no âmbito do recurso extraordinário.” 

Vejamos duas questões importantes sobre o tema: 

(i) Controle de constitucionalidade de lei tendo como parâmetro a Constituição em face da 

qual foi editada. Segundo MENDES, de modo diverso do que se verifica com o controle abstrato 

de normas, que tem como parâmetro de controle a Constituição vigente, o controle incidental 

realiza-se também em face da Constituição sob cujo império foi editada a lei ou ato normativo. 

Assim, não é raro constatar a declaração de inconstitucionalidade de uma norma editada sob a 

vigência e em face da Constituição de 1967/69 (RE 148.754, j. 1994; RE 269.700, j. 2003). Nesse 

caso, aplicam-se a exigência quanto ao quórum especial (cláusula de reserva de plenário – 

art. 97, CF) e as regras sobre suspensão de execução da lei (art. 52, X, CF).  

(ii) Controle de legitimidade do direito préconstitucional: recepção ou revogação. Eventual 

colisão entre o direito préconstitucional e a nova Constituição deve ser simplesmente resolvida 

segundo os princípios de direito intertemporal. Assim, caberia à jurisdição ordinária, tanto 

quanto ao STF, examinar a vigência do direito préconstitucional no âmbito do controle 

incidental de normas, uma vez que, nesse caso, cuidarseia, na terminologia civilista, de simples 

aplicação do princípio lex posterior derogat priori, e não propriamente de um exame de 

constitucionalidade. Registremse duas peculiaridades dessa análise de vigência de normas no 

tempo: não aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) e da fórmula de 

comunicação ao Senado (art. 52, X, CF). Segundo MENDES, “esses procedimentos são específicos 

do controle de constitucionalidade, e a nova ordem constitucional revoga a norma por ela não 

recebida por motivo de incompatibilidade material.” 

EFEITOS: No controle difuso, os efeitos serão INTER PARTES e EX TUNC. Contudo, o STF já 

entendeu que, mesmo no controle difuso, é possível dar efeito ex nunc (RE 197.917) – modulação dos 

efeitos. Julgado destacado em informativo: É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede 

de controle incidental de constitucionalidade. STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 16/3/2017 (Info 857). 

Ocorre que, em julgado recentíssimo, o STF entendeu pelo efeito vinculante de declaração 

incidental de inconstitucionalidade. Com esse novo entendimento, pode-se dizer que se uma lei ou ato 

normativo é declarado inconstitucional pelo STF, incidentalmente, porém no bojo de uma ação direta de 

inconstitucionalidade, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia 

erga omnes e efeitos vinculantes (ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 

29/11/2017). Confira-se trecho do Informativo 886. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, julgou improcedentes pedidos 

formulados em ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 3.579/2001 
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do Estado do Rio de Janeiro. O referido diploma legal proíbe a extração do asbesto/amianto 

em todo território daquela unidade da Federação e prevê a substituição progressiva da 

produção e da comercialização de produtos que o contenham. 

A Corte declarou, também por maioria e incidentalmente, a inconstitucionalidade 

do art. 2º(1) da Lei federal nº 9.055/1995, com efeito vinculante e “erga omnes”. O 

dispositivo já havia sido declarado inconstitucional, incidentalmente, no julgamento da ADI 

3.937/SP (rel. orig. min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. min. Dias Toffoli, julgamento em 

24.8.2017). 

A partir da manifestação do ministro Gilmar Mendes, o Colegiado entendeu ser 

necessário, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade, equalizar a decisão 

que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto em sede de controle incidental. 

O ministro Gilmar Mendes observou que o art. 535 (2) do Código de Processo Civil reforça 

esse entendimento. Asseverou se estar fazendo uma releitura do disposto no art. 52, X 

(3), da CF, no sentido de que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de 

inconstitucionalidade, para que ele faça a publicação, intensifique a publicidade. 

O ministro Celso de Mello considerou se estar diante de verdadeira mutação 

constitucional que expande os poderes do STF em tema de jurisdição constitucional. Para 

ele, o que se propõe é uma interpretação que confira ao Senado Federal a possibilidade de 

simplesmente, mediante publicação, divulgar a decisão do STF. Mas a eficácia vinculante 

resulta da decisão da Corte. Daí se estaria a reconhecer a inconstitucionalidade da própria 

matéria que foi objeto deste processo de controle abstrato, prevalecendo o entendimento de 

que a utilização do amianto, tipo crisotila e outro, ofende postulados constitucionais e, por 

isso, não pode ser objeto de normas autorizativas. A ministra Cármen Lúcia, na mesma linha, 

afirmou que a Corte está caminhando para uma inovação da jurisprudência no sentido de 

não ser mais declarado inconstitucional cada ato normativo, mas a própria matéria 

que nele se contém. O ministro Edson Fachin concluiu que a declaração de 

inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma preclusão consumativa da matéria. 

Isso evita que se caia numa dimensão semicircular progressiva e sem fim. 

 

OBJETIVAÇÃO (ABSTRATIVIZAÇÃO) DO CONTROLE DIFUSO. O controle difuso vem se aproximando 

do controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista os efeitos que lhe tem sido dado pelo STF: 

1) Tendência de redução do papel do Senado (discussão, na RCL 4.335, sobre a conferência de caráter 

de mera publicidade à decisão do Senado, em razão de mutação constitucional – tese derrotada);  

2) Admissão de efeitos ex nunc ou modulados para o futuro no controle difuso;  

3) Admissão de amicus curiae e de sustentação oral de terceiros em Recurso Extraordinário (RE 

416.827 e RE 415.454);  

4) Admissão de reclamação ajuizada por terceiro estranho à lide originária;  
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5) Possibilidade de edição de súmula vinculante (várias decisões reiteradas em sede de controle 

difuso podem acabar tendo efeito vinculante); 

6) a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionalmente discutidas 

no recurso extraordinário, como requisito intrínseco de admissibilidade recursal (demonstra que o 

RE vem perdendo seu caráter eminentemente subjetivo, para assumir um papel de defesa da ordem 

constitucional objetiva – NCPC, art. 1.035, § 4o);  

7) Não admissão de ADI, reputando a inicial manifestamente improcedente, quando a norma já foi 

declarada constitucional em recurso extraordinário (ADI-AgR 4.071, j. 2009).  

PROCEDIMENTO: Quando o controle incidental for provocado perante o juiz (1º grau), não há 

procedimento específico a observar. Quando arguida a inconstitucionalidade perante tribunal, deve-se 

observar os arts. 948 a 950 do vigente CPC. O relator do processo, ouvidos o MP e as partes, submeterá a 

questão à turma ou câmara a que tocar o conhecimento da causa. Se a arguição for rejeitada, o julgamento 

prosseguirá. Por outro lado, se acolhida, o que poderá ser por maioria simples, será lavrado o acórdão, a 

fim de ser a questão submetida ao plenário do tribunal ou, onde houver, órgão especial. Nesse incidente de 

inconstitucionalidade em curso perante os tribunais, podem ser manifestar algumas entidades na condição 

de amicus curiae. Ocorre, assim, uma divisão funcional de competência entre o plenário (ou órgão especial) 

e o órgão fracionário (turma ou câmara). A decisão do plenário que resolve o incidente de 

inconstitucionalidade é irrecorrível. Súmula 513/STF: “A decisão que enseja a interposição de recurso 

ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do 

órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito.” Para a proclamação da 

inconstitucionalidade exige-se a presença mínima de 8 ministros e o quórum de 6 ministros. 

Declarada inconstitucional a lei pelo STF, no controle difuso, desde que tal decisão seja definitiva e 

deliberada pela maioria absoluta do pleno do Tribunal, o art. 178 do Regimento Interno do STF estabelece 

que será feita a comunicação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do 

trânsito em julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do art. 52, X, CF, que estabelece ser competência 

privativa do Senado Federal, mediante o instrumento da resolução, suspender a execução, no todo ou 

em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. A suspensão pelo Senado 

Federal poderá dar-se em relação a leis federais, estaduais, distritais ou mesmo municipais que forem 

declaradas inconstitucionais pelo STF, de modo incidental, no controle difuso de constitucionalidade.  

Tal procedimento serve para evitar a possibilidade de existência de leis ou atos normativos 

inconstitucionais para uns e constitucionais para outros (CUNHA JR., Dirley da. p. 287). 

Trata-se de uma faculdade do Senado (ato discricionário – STF, ADI 15, j. 2007), que poderá agir 

de ofício (RISF) ou por provocação do STF. Todavia, a expressão “no todo ou em parte” significa que é 

impossível ao Senado Federal ampliar, interpretar ou restringir a extensão da decisão do STF. Em controle 

difuso realizado por Tribunais de Justiça, a decisão de suspensão competirá à Assembleia Legislativa 

respectiva. 

Os efeitos da decisão do Senado, na forma do art. 52, X, CF serão ERGA OMNES e EX NUNC, não 

retroagindo (JOSÉ AFONSO DA SILVA. Em sentido contrário, MENDES, BARROSO e DIRLEY). 
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A resolução suspensiva do Senado é irrevogável, uma vez que esgota a sua competência no 

momento em que delibera pela suspensão (CUNHA JR., Dirley da. p. 289). 

Houve no STF um movimento, liderado pelo Min. GILMAR MENDES, no sentido de atribuir eficácia 

“erga omnes” às decisões de inconstitucionalidade proferidas em sede de controle incidental ou concreto, 

sem a necessidade da interferência do Senado Federal, passando a resolução senatorial a servir apenas 

para conferir publicidade à decisão da Corte. Essa tese de mutação constitucional, vencida em um primeiro 

momento (Rcl 4.335-5), parece ter sido finalmente aceita no recentíssimo julgado das ADI 3406/RJ e ADI 

3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017 (Info 886). 

 

1.10 Controle concentrado de constitucionalidade – considerações iniciais 

É proveniente da Constituição da Áustria de 1920, que foi inspirada nos pensamentos de HANS 

KELSEN, referindo-se a um modelo de controle realizado por um órgão autônomo, a saber, o Tribunal 

Constitucional, órgão este distinto e independente dos Poderes do Estado, de modo que a defesa da 

Constituição é realizada de maneira abstrata, como uma forma de fiscalização da atuação legislativa, não 

resolvendo casos concretos. No direito brasileiro, a Emenda Constitucional 16/1965 foi a responsável 

por introduzir o controle concentrado na Constituição de 1946. 

Na CF brasileira, pode ser exercitado através de cinco ações constitucionais: ADI (ação direta de 

inconstitucionalidade) genérica - art. 102, I, "a"; ADPF (ação de descumprimento de preceito fundamental) 

- art. 102, § 1º; ADO (ação direta de inconstitucionalidade por omissão) - art. 103, § 2º; ADI 

INTERVENTIVA - art. 36, III; ADC (ação direta de constitucionalidade) - art. 102, I, "a". 

O controle concentrado é feito em tese, abstratamente, sendo marcado pelos caracteres da 

generalidade, impessoalidade e abstração. A questão constitucional, no controle concentrado, assume a 

natureza de questão principal. Por isso, à exceção do que ocorre na ADPF incidental, é provocado por via 

principal, com a propositura de uma ação direta. 

Na ADI genérica, o OBJETO PRINCIPAL é a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato 

normativo impugnado, diferentemente do controle difuso, onde o controle é incidental ao objeto principal 

da lide. Podem ser impugnados por ADI as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis 

delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, resoluções administrativas dos tribunais e 

atos estatais de caráter meramente derrogatório, como as resoluções administrativas, desde que incidam 

sobre atos de caráter normativo.  

Recentemente, decidiu o STF que é possível a impugnação, em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade, de leis orçamentárias. Assim, é cabível a propositura de ADI contra lei 

orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. STF. Plenário. ADI 

5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info 817). 

*Atenção: Súmulas de tribunais não são atos com grau de normatividade adequado para serem 

impugnadas via ADIN. As súmulas vinculantes, por possuíram procedimento próprio para cancelamento, 

também não podem ser impugnadas por meio de ADI (ADI 594, j. 2002). 
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O STF tem entendido serem passíveis de controle jurisdicional por ADI os requisitos 

constitucionais de relevância e urgência para edição de Medida Provisória, em caráter excepcional 

(hipóteses nas quais a inconstitucionalidade seja flagrante e objetiva, ou seja, apenas quando houver a 

ausência inquestionável dos requisitos exigidos poderá adentrar na esfera discricionária do Presidente da 

República – STF, ADI 1.754-9-MC/DF), bem como do próprio conteúdo da MP. 

Regulamentos subordinados e decretos, via de regra, não podem ser atacados por ADI, já que a 

discussão em torno deles é de legalidade e não de constitucionalidade (trata-se do fenômeno conhecido 

como inconstitucionalidade reflexa, indireta ou oblíqua). Exceção: decreto autônomo, podendo ser 

analisada a sua compatibilidade com a Constituição para verificar-se a observância do princípio da reserva 

legal (ADIn 3.731-MC, j. 2007). 

Tratados internacionais podem ser objeto de controle de constitucionalidade, tenham eles status 

de emenda constitucional, caráter supralegal ou de lei ordinária. 

*Não é qualquer desconformidade com o texto constitucional que se qualifica como inconstitucional 

para os efeitos de seu controle abstrato. Primeiro, porque a inconstitucionalidade é exclusiva dos 

comportamentos do poder público, não se cogitando em falar de inconstitucionalidade de atos dos 

particulares, ainda que normativos. Segundo, porque o descompasso dos atos do poder público com a 

Constituição há de ser direto e imediato. Só as relações imediatas entre normas constitucionais e normas 

legais são levadas em conta nesta abordagem (CUNHA JR., Dirley da. p. 299). 

TESE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS, do jurista alemão OTTO BACHOF. 

Defende a existência de hierarquia entre normas da Constituição. Não é aceita pelo STF, de maneira que as 

normas constitucionais originárias jamais poderão ser objeto de controle de constitucionalidade, 

diferentemente das normas oriundas de emendas constitucionais (ADin 815-3/RS, j. 1996), embora 

também sejam objeto de interpretação constitucional. Não se admite, assim, a existência de normas 

contraditórias advindas do poder constituinte originário. Assim, se o intérprete da Constituição se deparar 

com duas ou mais normas aparentemente contraditórias, caber-lhe-á compatibilizá-las, de modo que 

ambas continuem vigentes. 

Caso concreto (notícia do STF): A tese da hierarquia entre as normas 

constitucionais originárias é incompatível com o sistema de Constituição rígida. O 

fundamento da validade de todas as normas constitucionais originárias repousa no 

poder constituinte originário, e não em outras normas constitucionais. O Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo 

Tribunal Federal, contra o dispositivo constitucional que estabelecia critérios para o número 

de deputados federais permitido a cada estado. Os §§ 1º e 2º do art. 45 da Constituição 

fixavam um mínimo de oito e um máximo de setenta deputados por Estado e o Distrito 

Federal,e um número fixo de quatro Deputados por Território. O autor alegou a existência 

de hierarquia entre normas constitucionais originárias para justificar a declaração de 

inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, tendo em vista que violariam algumas 

das cláusulas pétreas previstas no § 4º do art. 60 da Constituição Federal, as quais seriam 

normas constitucionais superiores. O § 4º do art. 60 limita a abrangência das emendas 
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constitucionais, vedando aquelas que tenham por objetivo abolir a forma federativa de 

estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e 

garantias individuais. As normas constitucionais superiores seriam aquelas conformadoras 

de princípios do direito suprapositivo, ao qual inclusive o poder constituinte originário 

estaria sujeito. O Tribunal analisou a polêmica a respeito da existência de normas 

constitucionais inconstitucionais. O Plenário do Tribunal afirmou a incompatibilidade da 

tese da hierarquia entre as normas constitucionais originárias com o sistema de Constituição 

rígida vigente no Brasil. Isso porque todas as normas constitucionais originárias buscam seu 

fundamento de validade no poder constituinte originário, e não em outras normas 

constitucionais. Assim, o Tribunal asseverou que, para preservar a identidade e a 

continuidade do texto constitucional como um todo, o Constituinte criou as cláusulas 

pétreas, as quais representam limites ao poder Constituinte derivado, e não normas 

subordinadoras do próprio poder constituinte originário aptas a tornar inconstitucionais 

outras normas originárias. A contradição entre normas constitucionais originárias não 

traduz, portanto, uma questão de inconstitucionalidade, mas sim de ilegitimidade da 

Constituição no tocante a um de seus pontos. Por esse motivo, não há que se falar em 

jurisdição do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria, visto que não lhe compete 

fiscalizar o próprio poder constituinte originário, mas tão-somente exercer, “precipuamente, 

a guarda da Constituição” (art. 102, caput), para evitar que seja desrespeitada. 

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por unanimidade de votos, não conheceu a ação 

direta, por impossibilidade jurídica do pedido. 

TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – o STF já chegou a atribuir, 

em algumas decisões, efeito vinculante não apenas ao dispositivo da sentença, mas também aos 

fundamentos determinantes da decisão, de maneira que as razões daquela decisão, seus fundamentos, 

passariam a vincular futuras decisões. Todavia, pacificou-se no âmbito do próprio STF não ser possível a 

admissão da teoria da transcendência dos motivos determinantes (Rcl 9.778-AgR, Pleno, j. 26.10.11). Há, 

inclusive, julgado recentíssimo sobre o tema: na Rcl 22012/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 12/9/2017 (Info 887), rememorou a 2ª Turma do STF que “o Plenário 

se manifestou contrariamente à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos 

determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas”.  

TEORIA DA INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO – Pela teoria da 

inconstitucionalidade por reverberação normativa, a norma dependente daquela declarada 

inconstitucional em processo anterior também estará eivada do vício da inconstitucionalidade, haja vista 

a relação de instrumentalidade existente entre elas. De acordo com PEDRO LENZA, “se em determinado 

processo de controle concentrado de constitucionalidade for julgada inconstitucional a norma principal, em 

futuro processo, outra norma dependente daquela que foi declarada inconstitucional em processo anterior - 

tendo em vista a relação de instrumentalidade que entre elas existe - também estará eivada pelo vício de 

inconstitucionalidade 'consequente', ou por 'arrastamento' ou 'atração'”. Segundo o STF, mesmo que o 

pedido da ADIn não contenha requerimento/pedido para declaração de inconstitucionalidade dos demais 

atos normativos, estes podem ter sua inconstitucionalidade reconhecida pela Corte, por arrastamento. 

Neste caso, até mesmo atos infralegais podem ser atingidos: “Declaração de inconstitucionalidade 
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consequencial ou por arrastamento de decreto regulamentar superveniente em razão da relação de 

dependência entre sua validade e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação.” (ADI 3.645, j. 2006).  

INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA (ou lei ainda constitucional, ou declaração de 

constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade). São situações constitucionais 

imperfeitas que se situam entre a constitucionalidade plena e a inconstitucionalidade absoluta, nas quais 

as circunstâncias fáticas vigentes naquele momento justificam a manutenção da norma no ordenamento 

jurídico. Ex.: ação civil ex delicto ajuizada pelo MP - art. 68, CPP. A norma encontra-se ainda constitucional 

enquanto a defensoria pública não estiver efetiva e eficazmente instalada.  

ATIVISMO CONGRESSUAL (SUPERAÇÃO LEGISLATIVA): tema tratado no seguinte julgado: 

STF: “Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e 

ativismo congressual. O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação 

direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei 12.875/2013, que, ao 

promoverem alterações nas Leis 9.096/1995 e 9.504/1997, restringem, aos novos partidos 

políticos, criados após a realização das eleições para a Câmara dos Deputados, qualquer acesso 

aos recursos do Fundo Partidário, bem como qualquer tempo destinado a propaganda eleitoral. 

De início, o Colegiado destacou que as disposições ora impugnadas decorreriam de superação 

legislativa da interpretação conferida pelo STF ao art. 47, § 2º, II, da Lei 9.504/1997 (ADI 

4.430/DF, DJe de 19.9.2013 e ADI 4.795/DF, DJe de 30.10.2013). Na oportunidade, o Tribunal 

dera interpretação conforme ao preceito questionado, para salvaguardar aos partidos novos, 

criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso 

proporcional aos dois terços do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão. Poucos meses após o julgamento dos casos supracitados, o Congresso editara a Lei 

12.875/2013 que, em sentido oposto ao pronunciamento da Corte, subtraíra dessas novas 

legendas o acesso aos recursos do Fundo e ao direito de antena. Caberia perquirir, portanto, 

quais os limites de reações legislativas a decisões proferidas pelo STF, tendo em vista o impacto 

na esfera de liberdade de conformação do legislador. Nesse sentido, o Tribunal deteria a última 

palavra no que se refere à interpretação da Constituição, imune a qualquer controle 

democrático. Não se ignoraria, entretanto, a legitimidade, em algumas hipóteses, do ativismo 

congressual, ou seja, de reversão legislativa a decisões da Corte, desde que observadas 

algumas balizas constitucionais. Nesses casos, o Legislativo buscaria reverter situações de 

autoritarismo judicial ou de comportamento antidialógico, incompatível com a separação de 

poderes. Ao legislador seria, assim, franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, 

a despeito de decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo STF. Seria possível extrair as 

seguintes conclusões a respeito do tema: a) o Tribunal não subtrai “ex ante” a faculdade de 

correção legislativa pelo constituinte reformador ou pelo legislador ordinário; b) no caso de 

reversão jurisprudencial via emenda constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas 

hipóteses estritas de ultraje aos limites do art. 60 da CF; e c) no caso de reversão jurisprudencial 

por lei ordinária, excetuadas as situações de ofensa evidente ao texto constitucional, a Corte 

tem adotado comportamento de autorrestrição e de maior deferência às opções políticas do 

legislador. O Tribunal assinalou que seria prudente não se atribuir a qualquer órgão, fosse do 
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Judiciário, fosse do Legislativo, a faculdade de pronunciar, em solução de definitividade, a 

última palavra sobre o sentido da Constituição. O próprio texto constitucional desafiaria esse 

entendimento. Em primeiro lugar, os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de 

controle abstrato não atingem o Legislativo (CF, artigos 102, § 2º; e 103-A), de modo a ser 

perfeitamente possível a edição de emendas constitucionais ou leis ordinárias acerca do 

assunto objeto de pronunciamento judicial. Em segundo lugar, o dever de fundamentação das 

decisões judiciais (CF, art. 93, IX), impõe que o STF, mesmo nas hipóteses de correção legislativa 

de sua jurisprudência, enfrente a controvérsia à luz dos novos argumentos expendidos pelo 

legislador para reverter o precedente. Além disso, desconsiderar que as demais instituições 

sejam intérpretes autorizados da Constituição poderia propiciar certa acomodação ou 

desinteresse nos demais atores em interpretar o texto constitucional. Ademais, a perspectiva 

juriscêntrica de hermenêutica constitucional também estimula comportamentos 

irresponsáveis na conformação da Constituição pelo legislador. Assim, o STF deveria proceder 

como catalisador deliberativo, promovendo a interação e o diálogo institucional, de modo a 

maximizar a qualidade democrática na obtenção dos melhores resultados em termos de 

apreensão do significado constitucional. Portanto, o legislador poderia, por emenda 

constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência, reclamando posturas distintas da 

Corte. Se veiculada por emenda, altera-se o próprio parâmetro amparador da jurisprudência. 

Nessas situações, a invalidade da emenda somente poderá ocorrer nas hipóteses de 

descumprimento do art. 60 da CF. Se, porém, introduzida por legislação ordinária, a norma que 

frontalmente colidir com a jurisprudência do Tribunal nasce com presunção de 

inconstitucionalidade, de sorte que caberia ao legislador o ônus de demonstrar, 

argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima, e que o 

posicionamento jurisprudencial deve ser superado, tendo em conta novas premissas fáticas e 

jurídicas. Assim, a novel legislação que frontalmente colidisse com a jurisprudência se 

submeteria a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso. (...) Vencidos os Ministros 

Edson Fachin, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski 

(Presidente), que julgavam o pedido improcedente.” ADI 5105/DF, rel. Min. Luiz Fux, 

1º.10.2015. (Informativo 801, Plenário). 

 

1.11 Controle de constitucionalidade no âmbito estadual 

CF, Art. 125, § 2º “Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis 

ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 

legitimação para agir a um único órgão.” Não obstante inúmeras constituições estaduais terem atribuído a 

legitimidade a órgãos simétricos aos previstos no art. 103 da CF, este dispositivo não consagra norma de 

observância obrigatória (JOSÉ AFONSO DA SILVA). 

Trata-se de autêntica ação direta de inconstitucionalidade, em nível estadual. Por serem ações 

de caráter dúplice ou ambivalente, entende a doutrina não haver qualquer empecilho à criação de uma 

ação declaratória de constitucionalidade – ADC no âmbito dos Estados ou do Distrito Federal. 
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Objeto. Leis ou atos normativos estaduais ou municipais. O Tribunal de Justiça nunca julgará, em 

controle concentrado, lei federal, sob pena de usurpação de competência do STF. Impende salientar que 

não há essa restrição para o controle difuso. 

Parâmetro. O único parâmetro para o controle concentrado-abstrato no âmbito estadual são os 

dispositivos da Constituição do respectivo Estado, não sendo possível estender o parâmetro à 

Constituição da República nem à lei orgânica municipal (STF, RE 175.087, j. 2002). Se houver impugnação 

de lei municipal em face de Lei Orgânica do Município, estaremos diante de controle de legalidade, e não 

de constitucionalidade. 

Recentemente, o STF inovou ao decidir que Tribunais de Justiça podem exercer controle 

abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da 

Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. STF. 

Plenário. RE 650898/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 

1º/2/2017 (repercussão geral) (Info 852). 

Exemplo: Município do Rio Grande do Sul editou lei criando gratificação para o Prefeito fora do 

regime de subsídio, o que violaria o art. 39, § 4º, da CF/88; o TJ/RS poderá julgar a lei municipal 

inconstitucional utilizando como parâmetro este dispositivo da Constituição Federal; isso porque a regra 

sobre o subsídio para membros de Poder e detentores de mandato eletivo é considerada norma de 

reprodução obrigatória. Nesse sentido: STF. Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão 

Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017 (repercussão geral). 

Normas constitucionais remissivas. É possível o controle estadual mesmo quando a constituição 

do Estado simplesmente remete e reproduz regra idêntica contida na CF. Segundo o MIN. CELSO DE 

MELLO, “com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, 

embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência 

a elas feita, o ‘corpus’ constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como 

parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2.º da Constituição da República, a própria 

norma constitucional estadual de conteúdo remissivo.” (RCL 10.500, j. 2010, Informativo n. 606/STF). 

Recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo tem admitido a interposição de recurso 

extraordinário da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade 

quando o parâmetro desta ação for dispositivo da Constituição Estadual, interpretado contrariamente ao 

sentido e ao alcance da norma constitucional federal de observância obrigatória (STF, Rcl 383/SP, j. 

1992). Assim, segundo LENZA, surgirá a possibilidade de o STF analisar a constitucionalidade de lei 

municipal perante a CF e com efeitos erga omnes, se na análise inicial do controle abstrato estadual a lei 

municipal foi confrontada em relação à norma da CE de reprodução obrigatória e compulsória da CF. 

Ademais, segundo tem entendido o Supremo, desnecessária será a comunicação ao Senado Federal para 

os fins do art. 52, X, da CRFB, haja vista que a decisão que se profere nesse peculiar RE, como já visto, será 

dotada de efeitos erga omnes. (RE 187.142). Sobre o tema, o TJDFT já considerou correta a seguinte 

questão objetiva: “Considere que uma lei distrital tenha sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade 

perante o TJDFT e que do acórdão prolatado tenha sido interposto recurso extraordinário. Nessa situação, 

para que o recurso extraordinário seja conhecido pelo STF, é indispensável a demonstração de que a lei 
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distrital afrontou dispositivo inserido na LODF que reproduziu norma prevista na CF, a qual é de observância 

obrigatória pelos demais entes da Federação.” 

Inconstitucionalidade do próprio parâmetro de controle. KILDARE GONÇALVES explica que, se 

o Tribunal local, competente para conhecer da ADIN em face da constituição estadual, considerar 

inconstitucional o próprio parâmetro de controle estadual, por ofensivo à Constituição Federal, nada obsta 

a que suscite, de ofício, a questão constitucional. Procederá, desse modo, a declaração incidental da 

inconstitucionalidade da norma da Constituição do Estado em face da Constituição Federal, com a extinção 

do processo, ante a impossibilidade jurídica do pedido, cabendo da decisão recurso extraordinário para o 

STF, que tanto poderá “reconhecer a legitimidade da decisão, confirmando a declaração de 

inconstitucionalidade, como revê-la, para admitir a constitucionalidade de norma estadual, o que implicaria 

a necessidade de o Tribunal de Justiça prosseguir no julgamento da ação direta proposta.” (GILMAR 

MENDES). O papel do TJ assume, nesse caso, caráter dúplice. É defensor da Constituição estadual, mas é 

também defensor da Constituição Federal quando verifica a compatibilidade ou não da CE com os termos 

daquela.  

Ajuizamento simultâneo. Existe a possibilidade de ajuizamento simultâneo de ações diretas de 

inconstitucionalidade com o mesmo objeto: lei ou ato normativo estadual. Uma, perante o STF, tendo 

como parâmetro a Constituição da República; outra, perante o Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro 

a Constituição do Estado. Havendo a ocorrência de simultaneus processus, o instaurado perante o TJ 

deverá ser suspenso até a decisão final do STF (ADI 3.482/DF). Caso a Corte Constitucional julgue o ato 

impugnado inconstitucional, a ação proposta perante o TJ deve ser extinta sem julgamento do mérito por 

perda do objeto. No entanto, se a decisão do STF declarar a norma constitucional, a ação deverá prosseguir, 

admitindo-se, inclusive, a declaração de inconstitucionalidade pelo TJ, haja vista tratar-se de um parâmetro 

diverso (constituição estadual). Nesse sentido: Rcl 4.432/TO, j. 2006.  

ADI e representação de inconstitucionalidade. Coexistindo duas ações diretas de 

inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de justiça local e outra perante o Supremo Tribunal 

Federal (STF), a regra é que a ação no TJ local seja suspensa. Contudo, houve caso em que isso não ocorreu, 

tendo sido julgada primeiro a ação estadual. Para o STF, o julgamento da primeira – estadual – somente 

prejudica o da segunda – do STF – se preenchidas duas condições cumulativas: 1) se a decisão do tribunal 

de justiça for pela procedência da ação e 2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com 

preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do 

controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do 

STF para o controle abstrato de constitucionalidade (ADI 3.659, j. em 13.12.2018). 

Questão: GILMAR MENDES questiona: e se o parâmetro for idêntico (norma constitucional estadual 

com conteúdo idêntico ao da CRFB)? Se o STF afirmasse a constitucionalidade do ato em face do parâmetro 

federal, poderia o TJ considerá-lo inconstitucional em face do parâmetro estadual?  

R. “Essa questão dificilmente pode ser solvida com recurso às consequências da coisa julgada e da 

eficácia erga omnes, uma vez que esses institutos, aplicáveis ao juízo abstrato de normas, garantem a eficácia 

do julgado enquanto tal, isto é, com base no parâmetro constitucional utilizado. Pretensão no sentido de se 

outorgar eficácia transcendente à decisão equivaleria a atribuir força de interpretação autêntica à decisão 
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do Tribunal Federal. No plano dogmático, podese reconhecer essa consequência se se admitir que as decisões 

do Supremo Tribunal Federal são dotadas de efeito vinculante (Bindungswirkung), que não se limita à parte 

dispositiva, mas se estende aos fundamentos determinantes da decisão. Assim, pelo menos no que se refere às 

ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, poder-se-ia cogitar de um 

efeito transcendente se a questão estadual versasse também sobre a norma de reprodução obrigatória pelo 

Estado-membro.” 

 

1.12 Representação interventiva 

A representação interventiva ou ação direta de inconstitucionalidade interventiva se trata de um 

mecanismo de controle concentrado-concreto. Concentrado porque a competência para processá-la e 

julgá-la é reservada ao Supremo Tribunal Federal, na esfera federal, e aos Tribunais de Justiça, na esfera 

estadual. Concreto porquanto, ainda que não seja exercido incidentalmente, surge a partir de um caso de 

violação concreta da Constituição por um Estado, pelo Distrito Federal ou por um Município. A finalidade 

é resolver conflitos de natureza federativa (NOVELINO, Marcelo. p. 421). 

CF, art. 36. A decretação da intervenção dependerá: (...) III – de provimento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese 

do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. 

§ 1.° O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições 

de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do 

Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro 

horas. (...) 

§ 3.° Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo 

Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a 

execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 

A legitimidade ativa para sua propositura foi atribuída com exclusividade ao Procurador-Geral da 

República, que atua como substituto processual na defesa do interesse da coletividade. Quanto ao 

parâmetro, a representação interventiva tem cabimento quando houver violação dos seguintes princípios 

constitucionais sensíveis: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos 

da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e 

indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos 

de saúde (CF, art. 34, VII). 

A competência para processar e julgar a representação interventiva federal é reservada ao STF 

(controle concentrado). Todavia, conforme adverte Gilmar MENDES, o Tribunal não irá aferir a 

constitucionalidade in abstracto da norma editada pelo Estado, mas verificar “para fins de intervenção e 

no contexto de um conflito federativo” se esta norma viola princípios sensíveis ou, de forma indevida, 

impede a execução de lei federal. A decisão se limita a constatar a inconstitucionalidade; não elimina a 

norma do ordenamento jurídico e, portanto, não produz eficácia erga omnes. Ela se insere no contexto de 
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um procedimento complexo como uma condição indispensável para que o Presidente da República possa, 

se for o caso, decretar a intervenção (NOVELINO, Marcelo. p. 423). 

A decisão definitiva somente poderá ser tomada se estiverem presentes na sessão, pelo menos, 

oito ministros (Lei 12.562/2011, art. 9.°). Para julgar o pedido procedente ou improcedente é necessária a 

manifestação de, no mínimo, seis ministros em um ou outro sentido (Lei 12.562/2011, art. 10). 

Se o STF reconhecer que o ato editado pelo Estado afronta os referidos princípios ou que a conduta 

(comissiva ou omissiva) do poder público estadual caracteriza uma recusa indevida à execução de lei 

federal, julgará o pedido procedente. Neste caso, o Presidente do STF deverá levar ao conhecimento do 

Presidente da República o acórdão publicado para que este, no prazo improrrogável de até 15 dias, dê 

cumprimento aos §§ 1º e 3º, do art. 36, da Constituição Federal (Lei 12.562/2011, art. 11). 

A decisão que julga procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva tem 

natureza político-administrativa (AI-AgR 343.461). Trata-se, ainda, de uma decisão irrecorrível e 

insuscetível de impugnação por ação rescisória (Lei 12.562/2011, art. 12). 

O provimento da representação interventiva pelo STF não retira, por si só, a eficácia do ato 

impugnado, mas é conditio juris para eventual decretação da medida interventiva. Se o Estado-membro não 

revogar espontaneamente o ato impugnado, o Presidente da República deverá editar um decreto para 

suspender (decreto suspensivo) sua execução, sendo dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional 

(CF, art. 36, § 3º). Caso esta medida não seja suficiente para restabelecer a normalidade, deverá ser 

expedido o decreto de intervenção (decreto interventivo) especificando a amplitude, o prazo e as condições 

de execução e, se couber, nomeando o interventor (CF, art. 36, § 1º). A decretação da intervenção não é 

mera faculdade do Presidente da República, trata-se de um ato vinculado (NOVELINO, Marcelo. p. 424). 

 

1.13 Ação direta de inconstitucionalidade 

Nos termos do art. 102, I, “a”, da CRFB, compete ao STF, originariamente, processar e julgar a ação 

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. 

Legitimação para agir no controle abstrato. No que tange à ADIN genérica, tal como assinalado 

nos termos do art. 103 da CF de 1988, dispõem de legitimidade para propor a ação direta de 

inconstitucionalidade o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 

Deputados, a Mesa de uma Assembleia Legislativa, o Governador de Estado, o Governador do Distrito Federal, 

o ProcuradorGeral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no 

Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. O mesmo vale 

para ADO, ADC e ADPF. 

O rol de legitimados é exaustivo (numerus clausus), não sendo admitida a sua ampliação. Em geral, 

a legitimidade deve ser interpretada restritivamente. A legitimidade do Presidente da República e dos 

Governadores de Estado e do Distrito Federal não pode ser estendida ao respectivo Vice, salvo se no 

exercício da Presidência ou da Governadoria no momento da propositura da ação. No mesmo sentido, a 
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legitimidade das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados não se estende à Mesa do Congresso 

Nacional. 

Duas questões peculiares devem ser ressaltadas: 

1. Quanto à capacidade postulatória, entende o STF que o Governador do Estado e as demais 

autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, possuem capacidade 

processual plena e dispõem, ex vi da própria norma constitucional, de “capacidade postulatória”, 

podendo subscrever a peça inicial sem auxílio de advogado. Os partidos políticos e as confederações 

sindicais e entidades de classe não dispõem, segundo esse entendimento, de capacidade postulatória, 

devendo estar representados no processo por profissional da advocacia.  

2. Pertinência temática: segundo a jurisprudência do STF, há de se exigir, também, que o objeto 

da ação de inconstitucionalidade guarde relação de pertinência com a atividade de representação da 

confederação sindical ou da entidade de classe de âmbito nacional. Também o Governador de um 

Estado ou a Assembleia Legislativa que impugna ato normativo deve demonstrar a relevância, isto é, a 

relação de pertinência da pretensão formulada – da pretendida declaração de inconstitucionalidade da lei. 

Mesmo após o veto oposto ao dispositivo legal que trazia esta exigência (Lei 9.868/1999, art. 2.°, parágrafo 

único), a jurisprudência do STF manteve o seu entendimento (ADI 2.482/MG). Já os legitimados ativos 

universais podem propor a ADI e a ADC independentemente da existência de pertinência temática. 

Enquadram-se nesta categoria o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 

Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido 

político com representação no Congresso Nacional.  

Em relação às entidades de classe de âmbito nacional, deve ser analisada sua qualificação. 

Segundo entendimento firmado pelo STF, somente se considera entidade de classe aquela que reúne 

membros que se dedicam a uma só e mesma atividade profissional ou econômica. Para ser considerada de 

âmbito nacional, em regra, a entidade deve estar presente em pelo menos um terço dos Estados da 

federação. O STF, no entanto, já admitiu o afastamento deste critério em razão da relevância nacional da 

atividade desenvolvida pelos associados (ADI 2.866-MC). Já se admitiu, também, legitimidade a “associação 

de associações” de classe (ADI-AgR 3.153/DF). 

Ainda a respeito das entidades de classe de âmbito nacional, decidiu o STF que a associação que 

abranja apenas uma fração da categoria profissional não possui legitimidade para ADI/ADPF de 

norma que envolva outros representados. No caso concreto, entendeu que a ANAMAGES, associação 

que representa apenas os juízes estaduais, não pode ajuizar ADPF questionando dispositivo da LOMAN, 

considerando que esta lei rege não apenas os juízes estaduais, mas sim os magistrados de todo o Poder 

Judiciário, seja ele federal ou estadual. STF. Plenário. ADPF 254 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

18/5/2016 (Info 826). 

No que se refere às entidades sindicais, apenas as Confederações organizadas nos moldes exigidos 

pela CLT possuem legitimidade, não a tendo, portanto, as Federações ou os Sindicatos ainda que nacionais 

por não serem entidades sindicais de graus máximo. 
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O diretório nacional de partido político poderá ajuizar a ADI, desde que este tenha pelo menos 

um representante no Congresso Nacional, requisito a ser analisado no momento da propositura da ação. O 

STF abandonou antigo posicionamento, de que a perda da representação no Parlamento após o 

ajuizamento da ação implicaria a perda de legitimidade do partido, com a consequente extinção da ação 

sem julgamento de mérito (ADI-AgR 2159/DF) (NOVELINO, Marcelo. p. 347).  

Todavia, não se pode confundir tal hipótese com a do mandado de segurança impetrado 

por parlamentar, por exemplo, em face de proposta de emenda à constituição em tramitação na Câmara 

dos Deputados que objetive abolir cláusulas pétreas. Neste caso, com a perda do mandato, não será 

possível o prosseguimento do feito (direito subjetivo) (MS 27.971/DF, j. 2011). 

Outro ponto importante: a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à 

legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões 

tomadas pelo STF em sede de ação direta. Assim, o Estado-membro não dispõe de legitimidade para 

interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo 

respectivo Governador. A legitimidade para interpor qualquer recurso, nestes casos, é do próprio 

Governador (escolhido como legitimado pelo art. 103 da CF/88) e não do Estado-membro. STF. Plenário. 

ADI 1663 AgR/AL, rei. Min. Dias Toffoli, 24/4/2013 (lnfo 703).  

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE O Estado-membro não possui legitimidade para 

recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O 

Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador. A 

legitimidade para recorrer, nestes casos, é do próprio Governador (previsto como legitimado pelo art. 103 

da CF/88). Os Estados-membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais 

em sede de controle concentrado de constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 05/04/2018 (Info 896). 

Mas, cuidado! Os legitimados ativos só podem recorrer se constarem como parte na relação 

processual. STF: Ementa: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA 

RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA 

AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I – Não tem legitimidade recursal aquele 

que, embora tenha legitimidade geral para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é 

parte na relação instaurada no STF.” (ADIn 1.105 ED-segundos, j. 2011).  

O entendimento de que só as partes podem recorrer também serviu para afastar a legitimidade 

recursal do Advogado-Geral da União para interpor embargos de declaração em favor da União: INFO 

228/STF: “O Advogado-Geral da União não tem legitimidade para embargos de declaração a 

acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade, por se tratar de processo objetivo de 

controle de constitucionalidade em que a União não é parte e nem se admite a intervenção de terceiros. 

Com esse entendimento, o Tribunal não conheceu de embargos de declaração opostos pelo Advogado-Geral 

da União à decisão do Plenário do STF que indeferira pedido de medida cautelar em ação direta (...)” (ADIn-

ED 2.323-DF, j. 2001).  
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Também o amicus curiae não pode recorrer. Lembrando, ainda, que o único recurso cabível são os 

Embargos de Terceiro. 

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. 

IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos 

de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei 

existente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ADO 6 ED, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/07/2016). 

Em recente decisão, o STF firmou o seguinte entendimento: 

“Amicus curiae”: indeferimento de ingresso e irrecorribilidade. É irrecorrível a decisão 

denegatória de ingresso, no feito, como amicus curiae. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e 

Edson Fachin, que conheceram do agravo e reafirmaram precedentes que admitiram a interposição de 

recurso contra a decisão denegatória de ingresso no feito. Para eles, nos termos das normas que regem a 

matéria, somente é irrecorrível a decisão que admitir a intervenção. Se a decisão é negativa, contrario 

sensu, cabe agravo para a apreciação pelo Colegiado (RE 602584 AgR/DF, j. em 17.10.2018 – Informativo 

920).  Fux (relator p/ o acórdão) ressaltou que o parágrafo 1º do art. 138 do CPC permite apenas, 

contra a decisão do relator, a oposição de embargos de declaração para prestar esclarecimentos. 

Parâmetro. No caso da ADI, o parâmetro invocado pode ser qualquer norma formalmente 

constitucional, independentemente de seu conteúdo, desde que vigente no momento da propositura da 

ação. Não são admitidas como parâmetro para a ADI: I) normas de Constituições anteriores; II) norma 

constitucional revogada; III) preâmbulo; e IV) normas de Constituições estaduais ou de Leis Orgânicas 

municipais (NOVELINO, Marcelo. p. 348). 

Por isso, não se admite ADI contra lei que teria violado tratado internacional não incorporado 

ao ordenamento brasileiro na forma do art. 5º, § 3º da CF/88 (STF. Plenário. ADI 2030/SC, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 9/8/2017 - Info 872). 

Objeto. Nos termos da Constituição, o objeto da ADI ou da ADC deve ser uma lei ou ato normativo 

(CF, art. 102, I, a), os quais são admitidos apenas quando se questiona, em tese, uma violação direta da 

Constituição. Em geral, podem ser objeto dessas ações: 

I. emendas à Constituição; 

II. leis ordinárias e complementares; 

III. medidas provisórias; 

IV. decretos legislativos editados para aprovar tratados, acordos ou atos internacionais que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional e autorizar o 

Presidente da República a ratificá-los em nome do Brasil (CF, art. 49, I), bem como para 

sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites da delegação legislativa (CF, art. 49, V); 
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V. resoluções da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional; 

VI. resoluções de tribunais, do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do 

Ministério Público, desde que dotadas de caráter normativo e ligadas diretamente à 

Constituição; 

VII. regimento interno dos tribunais e órgãos legislativos, desde que a violação à Constituição 

seja direta; 

VIII. atos do Poder Executivo com força normativa, inclusive decretos, instruções normativas, 

ordens de serviço ou portarias, quando violarem diretamente a Constituição; 

IX. decretos autônomos, de promulgação de tratados e convenções internacionais ou que 

veiculam atos normativos; 

X. tratados e convenções internacionais; 

XI. atos normativos primários editados por pessoas jurídicas de direito público. 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE Cabe ADI contra Resolução do CNMP. A Resolução do 

CNMP consiste em ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pelo Conselho no exercício de sua 

competência constitucional, razão pela qual constitui ato normativo primário, sujeito a controle de 

constitucionalidade, por ação direta, no Supremo Tribunal Federal. STF. Plenário. ADI 4263/DF, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 25/4/2018 (Info 899). 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE Cabimento de ADI contra Resolução do TSE. É cabível 

ADI contra Resolução do TSE que tenha, em seu conteúdo material, “norma de decisão” de caráter abstrato, 

geral e autônomo, apta a ser apreciada pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade. STF. 

Plenário. ADI 5122, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2018 (Info 900). 

A Resolução do TSE pode ser impugnada no STF por meio de ADI se, a pretexto de regulamentar 

dispositivos legais, assumir caráter autônomo e inovador. STF. Plenário. ADI 5104 MC/DF, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 21/5/2014 (Info 747). 

A jurisprudência do STF não admitia leis de efeitos concretos como objeto de ADI, sob o 

fundamento de não possuírem generalidade e abstração. Em 2008, o Tribunal evoluiu em relação ao 

posicionamento anteriormente adotado para exigir apenas que a controvérsia constitucional fosse 

suscitada em abstrato, “independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto” 

(ADI 4.048-MC). Deve-se ter atenção, todavia, a um importante aspecto relevante. Como a Constituição 

estabelece como objeto “lei ou ato normativo”, o entendimento adotado se refere apenas às leis, não 

podendo ser estendido aos atos administrativos de efeitos concretos, por não se enquadrarem em nenhuma 

das duas espécies mencionadas no dispositivo constitucional (CF, art. 102, I, a). Em síntese: a lei pode ser 

de efeitos concretos, mas o ato do Poder Público deve ter generalidade e abstração, pois, do contrário, deixa 

de ser um ato normativo (NOVELINO, Marcelo. p. 349). 

No tocante à admissibilidade da medida provisória como objeto de controle concentrado, alguns 

aspectos importantes devem ser observados. Os pressupostos constitucionais (relevância e urgência) 

devem ser avaliados pelo próprio Presidente da República, quando de sua edição e, no momento seguinte, 

pelo Congresso Nacional. O Poder Judiciário deve apreciá-los somente em hipóteses excepcionais, nas quais 

a inconstitucionalidade seja flagrante e objetiva. A conversão da medida provisória em lei não lhe confere 
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imunidade nem convalida os seus vícios originários. A ADI não fica prejudicada com a conversão integral 

da medida provisória em lei, mas a inicial deverá ser emendada (NOVELINO, Marcelo. p. 350). 

A ADI pode ter como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. No caso do Distrito Federal, 

a impugnação por meio de ADI somente será admitida quando a norma for derivada de sua competência 

legislativa estadual, conforme entendimento consolidado pelo STF no enunciado de Súmula 642: “Não cabe 

ação direta de inconstitucionalidade de lei do distrito federal derivada da sua competência legislativa 

municipal.” 

Não são admitidas como objeto de ADI e ADC: 

(I) normas constitucionais originárias. 

(II) atos tipicamente regulamentares (atos normativos secundários). 

(III) leis ou atos normativos anteriores ao parâmetro constitucional (não recepção). 

(IV) leis ou atos normativos revogados. 

(V) leis declaradas inconstitucionais em decisão definitiva do STF, cuja eficácia tenha sido 

suspensa pelo Senado (CF, art. 52, X). 

(VI) leis temporárias, após o término de sua vigência. 

(VII) lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido. 

(VIII) medida provisória revogada, havida por prejudicada ou não convertida em lei. 

(IX) norma declarada constitucional pelo Plenário do STF, ainda que em controle difuso, salvo 

mudanças significativas de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a 

superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes 

prevalecentes (ADI-AgR 4.071/DF). 

Primeira exceção: o STF admitiu o prosseguimento de uma ADI que tinha como objeto uma lei 

temporária por observar a presença de dois fatores que, no entendimento do Tribunal, justificariam a 

criação de uma exceção, quais sejam: i) impugnação em tempo adequado e sua inclusão em pauta antes do 

exaurimento da eficácia; e, ii) possibilidade de produção de consequências para o futuro (ADI 4.426/CE).  

Segunda exceção: a situação foi designada como hipótese de fraude processual. Diante da reiterada 

revogação de leis distritais impugnadas em ADI, o STF vislumbrou um quadro fático que sugere a 

intenção de burlar a jurisdição constitucional. Vale dizer, as leis eram sucessivamente revogadas com o 

único e inequívoco objetivo de extinção da ADI por perda superveniente de objeto, a fim de evitar, desse 

modo, a declaração de sua inconstitucionalidade. O STF decidiu que, “configurada a fraude processual com 

a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final 

da ação não ficam prejudicados” (ADI 3.306).  

Terceira exceção: em caso de revogação do ato normativo objeto de análise pelo STF, não haverá 

perda do objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do ato impugnado foi repetido, em sua essência, em 

outro diploma normativo. Neste caso, como não houve desatualização significativa no conteúdo do 

instituto, não há obstáculo para o conhecimento da ação (ADI 2418/DF – Info 824).  

Exemplo da exceção 3: Foi proposta uma ADI contra o art. 10 da Medida Provisória nº 2.102-

27/2001, que acrescentou um parágrafo único ao art. 741 do CPC 1973. Ocorre que a ADI somente foi 
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julgada pelo STF em maio de 2016, ou seja, quando já havia entrado em vigor o CPC 2015, que revogou esse 

dispositivo do CPC 1973. Diante disso, a AGU afirmou que a ação perdeu o seu objeto e que, por essa razão, 

não deveria mais ser conhecida. A OAB, por sua vez, autora da ação, argumentou que o CPC 2016 

praticamente repetiu esse dispositivo. Dessa forma, persistia a necessidade de enfrentamento do tema. O 

STF entendeu que não houve a perda de objeto da ação mesmo tendo havido a revogação do parágrafo 

único do art. 741 do CPC 1973 pela Lei nº 13.105/2015. Isso porque a matéria disciplinada no referido 

dispositivo foi mantida pelo novo CPC, que tratou sobre o tema de forma semelhante, ainda que com 

algumas diferenças, nos §§ 5º a 8º do art. 535 e nos §§ 12 a 15 do art. 525 do CPC 2015 (Fonte: Dizer o 

Direito). 

Em geral, prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que matérias 

interna corporis devem ser excluídas da apreciação do Judiciário. Atualmente há uma tendência em 

admitir a possibilidade de verificação, pelo órgão competente, da regularidade do processo de formação 

da lei de acordo com o regimento, a fim de, concomitantemente, poder certificar-se da violação ou não da 

própria Constituição (CANOTILHO). Nessas hipóteses de violação de disposições regimentais que tenham 

fundamento constitucional, ainda que incabível a ADI por não ocorrer violação direta da Constituição, 

entendemos haver a possibilidade de controle difuso-concreto (MS 22.183/DF) (NOVELINO, Marcelo. p. 

354). 

Info 905: A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é meio processual inadequado para o 

controle de decreto regulamentar de lei estadual. (...) O Decreto 46.655/2002 interpreta a lei, não é 

autônomo. ADI 4409/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 6.6.2018. 

Procedimento. O trâmite da ADI está previsto, basicamente, na Lei 9.868/1999. O ajuizamento da 

ADI não se sujeita a qualquer prazo prescricional ou decadencial, haja vista que os atos inconstitucionais 

não se convalidam pelo mero decurso de tempo. 

Por se tratarem de ações de índole objetiva, não se lhe aplicam determinados princípios 

constitucionais processuais, como o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição 

(NOVELINO, Marcelo. p. 354). Nas ações objetivas, não há disputa ou tutela de direitos subjetivos, enfim, 

não há pretensão resistida. Há, tão-somente, a defesa objetiva da supremacia da Constituição, de interesse 

de toda a coletividade. Por isso mesmo, não se admite desistência da ação. Descabe arguição de 

suspeição (em que pese a possibilidade de ocorrer o impedimento de um Ministro quando este houver 

atuado anteriormente no mesmo processo como requerente, requerido, Advogado-Geral da União ou 

Procurador-Geral da República: ADI 2.321-MC), não se permitindo, outrossim, intervenção de terceiros 

(salvo a intervenção do amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC/15). Não comporta ação rescisória. 

O órgão judiciário competente, apesar de encontrar-se condicionado pelo pedido, não fica preso ou 

limitado à causa de pedir apontada pelos legitimados, tendo em vista que, nessas ações, a causa de pedir 

é aberta (CUNHA JR., Dirley da. p. 306). Nesse sentido decidiu o STF que, ao julgar as ações de controle 

abstrato de constitucionalidade, a Corte não está vinculada aos fundamentos jurídicos invocados pelo 

autor, já que a causa de pedir (causa petendi) é aberta STF. Plenário. ADI 3796/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 8/3/2017 (Info 856). Em razão da regra da adstrição, nos casos em que o pedido versa apenas 

sobre a inconstitucionalidade formal de uma lei, o STF fica impossibilitado de analisar a sua 

inconstitucionalidade material (ADI 2.182/DF). Também é importante mencionar que as ações diretas têm 
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natureza dúplice (julgado improcedente o pedido e sendo rejeitada a inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade invocada, o STF deverá declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do 

ato normativo questionado). Por fim, o princípio da fungibilidade se aplica entre as ações do controle 

abstrato de constitucionalidade. É possível converter ADI em ADPF, e vice-versa, ou ADI em ADO (p. 307). 

A substancial alteração do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual 

pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a 

alteração ou revogação. Se o autor não fizer isso, o STF não irá conhecer da ADI, julgando prejudicado o 

pedido em razão da perda superveniente do objeto. Confira-se: 

Info 890: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA ATACADA – ALTERAÇÃO – 

PREJUÍZO. A superveniente modificação da norma impugnada, sem aditamento à inicial, implica o 

prejuízo do controle concentrado de constitucionalidade.” (ADI 1931, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2018) 

Se, após a propositura da ação, o ato normativo atacado for revogado, haverá perda superveniente 

do objeto e a ADI não deverá ser conhecida. “A revogação superveniente do ato normativo impugnado 

prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais 

concretos.” (ADI 1203-QO, j. 1995). 

Não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique demonstrado que o 

conteúdo do ato impugnado foi repetido, em sua essência, em outro diploma normativo. “Portanto, não 

havendo desatualização significativa no conteúdo do instituto, não haveria obstáculo para o conhecimento 

da ação” (Info 824 - ADI 2.418/DF, j. 2016). 

Advogado-Geral da União. Nos termos do art. 103, § 3º, da CF, “quando o Supremo Tribunal 

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

Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado”. 

O AGU desempenha uma função especial de defensor legis, velando pelo princípio da presunção de 

constitucionalidade das leis. Ao exercer a função de curador das normas infraconstitucionais, o AGU deverá 

defender não apenas as leis e atos normativos federais, mas também os de origem estadual. Quanto à 

obrigatoriedade de defesa do ato impugnado, a jurisprudência do STF vem interpretando este munus com 

temperamentos, contrariando a literalidade do dispositivo constitucional (CF, art. 103, § 1.°). O Tribunal 

tem adotado o entendimento de que o AGU não estaria obrigado a defender o ato normativo questionado, 

sobretudo quando já houver pronunciamento do próprio STF no sentido da inconstitucionalidade da tese 

jurídica discutida (ADI 1.616) (NOVELINO, Marcelo. p. 358). 

Procurador-Geral da República. O PGR, além de ter legitimidade para propor a ADI (CF, art. 103, 

VI), deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade, bem como em todos os processos 

de competência do STF (CF, art. 103, § 1.° “O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido 

nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal 

Federal.”) Na ADI o Procurador-Geral da República deverá ser ouvido logo após o AGU, devendo 

manifestar-se, também, dentro do prazo de 15 dias (Lei 9.868/1999, art. 8.°). 
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Tutela de urgência. A concessão da liminar, em regra, depende da decisão da maioria absoluta dos 

membros do STF (seis Ministros). Durante o período de recesso, no entanto, a lei admite a concessão da 

liminar pelo Presidente do Tribunal, ad referendum do plenário (art. 10). 

Por ser uma decisão precária que suspende a validade da norma impugnada, a concessão da liminar 

produz, em regra, efeitos ex nunc. Todavia, em situações excepcionais, o STF poderá expressamente 

conceder-lhe eficácia retroativa (ex tunc) (Lei 9.868/1999, art. 11, § 1.°). 

Salvo expressa manifestação do Tribunal em sentido contrário, a legislação anteriormente revogada 

pela lei que foi suspensa com a concessão da liminar se torna novamente aplicável (Lei 9.868/1999, art. 

11, § 2.°). Ocorre, na hipótese, o denominado efeito repristinatório tácito (ou respristinação tácita). 

No tocante aos efeitos, a concessão da liminar para suspender o dispositivo impugnado produz 

eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, podendo o Tribunal determinar, ainda, a suspensão 

do julgamento dos processos que envolvam sua aplicação. A decisão que indefere o pedido de liminar não 

produz estes mesmos efeitos. A observância do decisum se torna obrigatória a partir da data da 

publicação da ata de julgamento contendo a parte dispositiva da decisão no Diário Oficial da União (DOU) 

e no Diário da Justiça da União (DJU). 

Lei n. 9.868/99, Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação 

direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado 

o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou 

ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. 

§ 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o 

Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. 

§ 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos 

representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela 

expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. 

§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar 

sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 

impugnado. 

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em 

seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva 

da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver 

emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste 

Capítulo. 

§ 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex 

nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso 

existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. 
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Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da 

matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após 

a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da 

União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter 

o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. 

Decisão. A realização da sessão depende da presença de pelo menos oito Ministros (2/3 dos 

Membros do Tribunal) (Lei 9.868/1999, art. 22), devendo a decisão ser tomada, em regra, pela maioria 

absoluta (seis Ministros), seja na declaração de constitucionalidade, seja na de inconstitucionalidade (Lei 

9.868/1999, art. 23). Caso o quorum mínimo de seis Ministros não seja alcançado, a norma permanece 

válida em razão de sua presunção de constitucionalidade. No entanto, por não ter alcançado o quorum 

legalmente exigido, a decisão não produzirá eficácia erga omnes nem efeito vinculante. Nesse sentido 

decidiu recentemente o STF que se a maioria dos Ministros votou pela procedência da ADI, mas não se 

obteve maioria absoluta dos votos, a lei não deverá ser declarada inconstitucional. Como não foi alcançado 

o quórum exigido pelo art. 97 da CF/88, entende-se que o STF não pronunciou juízo de constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade da lei. Isso significa que o STF não declarou a lei nem constitucional nem 

inconstitucional. Além disso, esse julgamento não tem eficácia vinculante, ou seja, os juízes e 

Tribunais continuam livres para decidir que a lei é constitucional ou inconstitucional, sem estarem 

vinculados ao STF. STF. Plenário. ADI 4066/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23 e 24/8/2017 (Info 

874). 

Caso o STF pretenda modular os efeitos da decisão, o quorum mínimo exigido será de 2/3 de seus 

Membros, ou seja, oito Ministros (Lei 9.868/1999, art. 27). 

Efeitos da decisão em controle concentrado. Conforme art. 102, § 2.°, da CF, “as decisões 

definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 

e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 

e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. No mesmo sentido o art. 28, parágrafo único, da Lei 

9.868/1999: “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 

conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 

contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 

federal, estadual e municipal.” 

ASPECTO SUBJETIVO: A referência aos demais órgãos do Judiciário significa que, apesar de servir 

como um leading case a ser observado pelos relatores e turmas do Supremo Tribunal Federal, essas 

decisões não vinculam o plenário da própria Corte. Desde que provocado, este poderá reapreciar a 

questão e alterar formalmente seu posicionamento, caso ocorra significativa modificação de ordem 

jurídica, social ou econômica, ou, ainda, diante do surgimento de um argumento mais relevante que aquele 

antes prevalecente, fundamentado em uma motivação idônea para justificar tal mudança. Verificadas tais 

circunstâncias, é possível que uma lei declarada constitucional em uma ação de controle abstrato, seja 

posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. No caso de lei declarada inconstitucional é diferente, 

pois ainda que a tese jurídica na qual se baseou a decisão possa ser futuramente modificada, é certo que 

uma lei invalidada não pode ser “ressuscitada” pelo Tribunal (NOVELINO, Marcelo. p. 363). 
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A decisão proferida pelo STF também não vincula o Poder Legislativo em sua função típica de 

legislar, razão pela qual, em tese, o legislador poderá elaborar uma nova lei contrariando a tese jurídica 

considerada inconstitucional pelo Tribunal (ADI 907; ADI 864). Entendimento diverso comprometeria a 

relação de equilíbrio existente entre os poderes e reduziria o legislador a um papel subalterno. Vale 

observar que o Tribunal de Contas, apesar de órgão auxiliar do Poder Legislativo em sua função 

fiscalizatória, fica vinculado pela decisão do STF, uma vez que a não vinculação do Legislador ocorre apenas 

em relação ao exercício da função legislativa (NOVELINO, Marcelo. p. 363). 

Em relação ao Chefe do Poder Executivo, a vinculação não atinge as atribuições relacionadas ao 

processo legislativo – tais como iniciativa, sanção, veto, promulgação, publicação –, edição de medidas 

provisórias e leis delegadas, bem como assinatura de tratados internacionais. Entendimento em sentido 

contrário acabaria por atingir, reflexamente, a própria atuação do Poder Legislativo (NOVELINO, Marcelo. 

p. 363). 

ASPECTO OBJETIVO: Havia grande controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento 

da eficácia vinculante não apenas ao dispositivo, mas também em relação aos fundamentos determinantes 

da decisão (transcendência dos motivos). A teoria da transcendência dos motivos, apesar de adotada em 

algumas decisões, vem sendo rejeitada nos últimos julgados do Supremo Tribunal Federal (Rcl 9.778 

AgR/RJ). 

ASPECTO TEMPORAL: A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo 

produz, em regra, efeitos retroativos (ex tunc). Este entendimento tem como fundamento a concepção de 

que a lei inconstitucional é um ato nulo (teoria da nulidade) e que, portanto, tem um vício de origem que 

será apenas declarado pelo Tribunal. A lei prevê, no entanto, a possibilidade de modulação temporal dos 

efeitos da decisão: Lei 9.868/1999, art. 27. “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 

decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 

fixado.” 

Em que pese a possibilidade de modulação temporal ter sido expressamente prevista apenas para 

a declaração de inconstitucionalidade, parece-nos possível a utilização desta técnica também em uma 

declaração de constitucionalidade (NOVELINO, Marcelo. p. 366). 

EXTENSÃO: A extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no controle 

concentrado pode variar conforme a técnica de decisão adotada: 

1. Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto: a utilização desta técnica de 

decisão judicial faz com que uma determinada hipótese de aplicação da lei seja declarada inconstitucional, 

sem que ocorra qualquer alteração em seu texto. *Atenção: não se confunde com a interpretação conforme 

a Constituição. Apesar da proximidade e dos efeitos semelhantes, é possível apontar algumas diferenças 

entre elas, a saber: (a) enquanto na interpretação conforme é conferido um sentido à norma e afastados 

outros analisados na fundamentação, na declaração de nulidade sem redução de texto é excluída uma 

determinada interpretação, permitindo-se as demais comportadas pelo texto constitucional; (b) ao fixar 

dada interpretação como constitucional, o Tribunal não declara – nem poderia – a inconstitucionalidade 
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de todas as outras possíveis interpretações, podendo surgir novas hipóteses compatíveis com o texto da 

Lei Maior. Por esse motivo, há quem defenda que a declaração de nulidade sem redução de texto é dotada 

de maior clareza e segurança jurídica; (c) a declaração de nulidade é exclusivamente uma técnica de 

decisão a ser utilizada pelo Poder Judiciário, ao passo que a interpretação conforme também desempenha 

a função de princípio instrumental, na qual pode ser manejada por qualquer intérprete da Constituição; e 

(d) a declaração de inconstitucionalidade de uma lei só pode ocorrer no controle concentrado-abstrato, 

enquanto a interpretação conforme pode ser utilizada tanto neste quanto no controle difuso-concreto. 

2. Declaração de inconstitucionalidade com redução de texto: a declaração de nulidade pode ocorrer 

com redução total ou parcial de texto. Ao adotar esta técnica, o STF atua como uma espécie de legislador 

negativo. 

Recorribilidade. Lei 9.868/99, Art. 26. “A decisão que declara a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, 

ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação 

rescisória.” 

O STF tem restringido a legitimidade para a interposição dos embargos declaratórios àqueles que 

fazem parte da relação processual, não admitindo sejam interpostos por amicus curiae nem pelo Advogado-

Geral da União (ADI 2.323). Ressalva-se o entendimento do Relator (Luiz Fux) no RE 602584 AgR/DF, j. em 

17.10.2018 (Informativo 920). 

A desobediência à autoridade da decisão proferida em ADI autoriza o ajuizamento da reclamação 

constitucional (CF, art. 102, I, l), por qualquer pessoa atingida pela decisão contrária ao entendimento 

firmado pelo STF. 

 

1.14 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

ADIM POR OMISSÃO: Tem por finalidade precípua a defesa da ordem constitucional objetiva, de 

modo a assegurar a supremacia e a força normativa da Constituição no tocante às normas constitucionais 

cuja efetividade dependa de alguma medida a ser tomada pelos poderes públicos (violação de 

normas constitucionais por omissão). A ADO visa a combater uma “doença”, chamada pela doutrina de 

“síndrome de inefetividade das normas constitucionais”. KILDARE destaca que a ADO refere-se apenas 

às normas constitucionais não autoaplicáveis.  

CF, art. 103, § 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 

norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias 

e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

Conforme destaca BARROSO, a simples inércia, o mero não fazer por parte do legislador não 

significa que se esteja diante de uma omissão inconstitucional (pois, como regra, legislar é uma faculdade 

do legislador. Insere-se no âmbito de sua discricionariedade ou, mais propriamente, de sua liberdade de 

conformação a decisão de criar ou não a lei acerca de determinada matéria). Esta se configura com o 

descumprimento de um mandamento constitucional no sentido de que atue positivamente, criando uma 
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norma legal. A inconstitucionalidade resultará, portanto, de um comportamento contrastante com uma 

obrigação jurídica de conteúdo positivo (nos casos em que a Constituição impõe ao órgão legislativo o 

dever de editar norma reguladora da atuação de determinado preceito constitucional).  

Para a caracterização da mora inconstitucional é necessária a decorrência de um prazo razoável 

para a edição da norma exigida (STF, MI 361, j. 1994). A jurisprudência do Supremo tem entendido que a 

ação por omissão perde seu objeto em caso de revogação de norma constitucional que precisava ser 

regulamentada para ter efetividade (ADIn 1.836-QO, j. 1998). Idêntico raciocínio aplica-se quando o Poder 

Executivo encaminha ao Congresso o projeto da lei reclamada, hipótese em que a Corte tem decidido pela 

prejudicialidade da ação de inconstitucionalidade omissiva (ADIn 130-2, j. 1990). *Cuidado: não obstante, 

a mera existência de projeto de lei em tramitação no Parlamento, apesar de eximir o responsável pela 

iniciativa, por si só, não afasta a mora do Poder Legislativo. A demora na apreciação de projetos já 

propostos (inertia deliberandi das Casas Legislativas) é passível de se caracterizar uma desautorizada 

“conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, colocando em risco a própria ordem 

constitucional” (GILMAR MENDES). 

Omissão parcial. Ocorre uma incompletude na regulação ou no ato normativo, hipótese que se 

confunde, até certo ponto, com a inconstitucionalidade por ação. Por isso, o STF admite a fungibilidade 

entre ADI e ADO (ADI 3.243/MT).  

KILDARE complementa: “A omissão parcial pode ser ainda relativa ou parcial propriamente dita. 

Nesta, a norma existe, mas não satisfaz plenamente o mandamento constitucional, por insuficiência ou 

deficiência de seu texto. Exemplo dessa espécie de omissão é a lei que institui salário mínimo em patamar 

incapaz de atender aos parâmetros constitucionais enunciados no art. 7º, IV, da CRFB. Na omissão relativa, 

o ato normativo outorga a alguma categoria de pessoas determinado benefício, com exclusão de outras, que 

deveriam ter sido contempladas, com violação ao princípio da isonomia.”  

Objeto. A violação ocorre quando o Poder Público deixa de atuar da forma exigida por uma norma 

constitucional. A medida pode ser qualquer tipo de providência atribuída aos poderes públicos, 

independentemente de sua natureza legislativa ou administrativa, jurídica ou material, abstrata ou 

concreta. Segundo LENZA, BULOS e BARROSO, é cabível ADO contra atos secundários de caráter geral, 

como regulamentos, instruções, resoluções etc.  

Omissão de órgãos estaduais. Também podem ensejar ADO perante o STF: o que importa é o 

parâmetro (a CF/88). Se a omissão de órgão estadual ofender a Constituição Federal, terá o Supremo 

competência para julgar a ação (ex.: ADIn 3.276/CE, em que se analisou omissão da Assembleia Legislativa 

do Ceará).  

Dispensa do agu. BARROSO destaca que a jurisprudência do STF (consolidada antes da edição da 

lei nova) entende que a participação do AGU é dispensável nos casos de omissão total (ADIn 480, j. 1994), 

pela inexistência de ato a ser defendido. No entanto, seria razoável admitir sua participação caso a inércia 

seja imputada ao Poder Executivo e nos casos de omissão parcial.  

Liminar. O STF entendia que não cabia cautelar em sede da ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, tendo em vista que, no mérito, a decisão que declara a inconstitucionalidade por omissão 
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autorizaria o Tribunal apenas a cientificar o órgão inadimplente para que este adotasse as providências 

necessárias à superação do estado de omissão inconstitucional (ADI-MC 1.458/DF, j. 1996). Esse 

entendimento jurisprudencial, todavia, foi superado pelo advento da Lei n. 12.063/09, que acrescentou os 

artigos 12-A ao 12-H na Lei n. 9.868/99, disciplinando a cautelar na ADO. Pode consistir na suspensão da 

aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão 

de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser 

fixada pelo Tribunal.  

Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da 

maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, 

após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão 

pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 1o A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo 

questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de 

procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal.  

§ 2o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) 

dias.  

§ 3o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos 

representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão 

inconstitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. 

Art.12-G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção 

especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão 

inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II 

desta Lei. 

Efeitos da decisão.  

Art. 12-H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no art. 22, 

será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.  

§ 1o Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, 

tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.  

§ 2o Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o 

disposto no Capítulo IV desta Lei. 

Na ADO 3.682, j. 2007, o STF fixou prazo para o Poder Legislativo adotar as providências 

legislativas necessárias para o suprimento de omissão constitucional, porém, não estabeleceu 

consequência para o descumprimento (“apelo ao legislador”), ressaltando que se tratava de mera 

indicação. Segundo BULOS, “o certo é que, pela sistemática da Constituição brasileira de 1988, o máximo que 
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o Supremo Tribunal Federal pode fazer, em tema de ação direta por omissão, é comunicar ao Legislativo a 

necessidade de feitura de lei para sanar a falta de normatividade, e nada mais.”  

Para KILDARE, a omissão em legislar se revela uma questão política, não havendo como admitir que 

o Judiciário exerça atribuições tipicamente legislativas, sem que ocorra afronta ao princípio da separação 

de poderes. O autor destaca que o STF vem decidindo as ADOs de modo a não se reconhecer como 

legislador positivo, como se extrai deste julgado: “A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo 

Tribunal Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas 

necessárias à concretização do texto constitucional. - Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em 

face dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 

103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão 

legislativo inadimplente.” (ADIn 1.458-MC/DF, j. 1996). A propósito, JOSÉ AFONSO DA SILVA afirma que 

“no caso de inconstitucionalidade por omissão propugnamos por uma decisão judicial normativa, para valer 

como lei se após certo prazo o legislador não suprisse a omissão. A sentença normativa teria esse efeito. Mas 

o legislador constituinte não quis dar esse passo à frente”.  

Em sede de mandado de injunção, contudo, o STF já fez uso das chamadas sentenças normativas 

– manipulativas de efeitos aditivos (e, conforme aponta GILMAR MENDES, até mesmo em sede de outros 

meios processuais: ADIn 3.105; RMS 22.307; MS 26.602; Pet 3.388/RR; RE 405.579). 

Mandado de injunção X ADO. Estes mecanismos de controle das omissões inconstitucionais, 

apesar de aparentemente semelhantes, possuem características bastante diversificadas, a ponto de não se 

admitir o pedido de conversão de uma ação na outra (STF, MI-QO 395, j. 1992).  

Diferenças: 

 Mandado de Injunção ADO 

Quanto à finalidade Controle concreto Controle abstrato 

Quanto ao tipo de 
pretensão 

Processo constitucional 
subjetivo 

Processo constitucional 
objetivo 

Quanto à competência Controle difuso limitado 
(juízo ou tribunal integrante 
de qualquer justiça) 

Controle concentrado 
(competência exclusiva do 
STF e dos TJs, no âmbito 
estadual) 

Legitimidade ativa Qualquer pessoa (No MI 
coletivo, PP e OS, EC ou As) 

Os mesmos da ADI 

Parâmetro Norma constitucional de 
eficácia limitada 

Norma constitucional de 
eficácia limitada 

Liminar Não cabe Cabível 
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Efeitos da decisão Correntes: 

      1) Não concretista 

      2) Concretista geral; 

      3) Concr. individual; 

      4) Concr. intermediária 
(geral/individual) 

Ciência ao Poder 
competente: 

      * OA: 30 dias ou prazo 
razoável; 

      * PL: não há prazo 

Viabilização de direitos A depender da corrente 
adotada, o STF dá ensejo a 
que se viabilize o exercício de 
direito, quando da falta de 
norma regulamentadora 

No figurino atual, o STF não 
viabiliza direito algum, mas 
apenas dá ciência ao órgão  

 

 

1.15 Ação declaratória de constitucionalidade – ADC 

Foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 3/93, que alterou a redação do art. 

102, I, “a”, tendo sido posteriormente regulamentada pela Lei n. 9.868/99. O objetivo da ADC é 

transformar a presunção relativa de constitucionalidade de lei em absoluta, não mais se admitindo prova 

em contrário. Julgada procedente a ADC, tal decisão vinculará os órgãos do Poder Judiciário e a 

administração pública, que não mais poderão declarar a inconstitucionalidade da aludida lei, ou agir em 

desconformidade com a decisão do STF.  

O OBJETO da ação é lei ou ato normativo federal.  

O ÓRGÃO COMPETENTE para seu processamento e julgamento é o STF. Os Estados podem instituir 

a ADC, com julgamento perante os Tribunais Locais. 

Os LEGITIMADOS ATIVOS são os mesmos da ADI genérica – art. 103, CF. *PECULIARIDADE DO 

DF: segundo a LOJDF e o RITJDFT, os legitimados para ADC são distintos dos legitimados para ADI 

(somente neste último caso há alinhamento ao texto constitucional). Na ADC, todavia, só cabe ao PGJDFT, 

ao Governador do DF e à CLDF (art. 8º, p. 3º da LOJ – lei federal). 

As REGRAS SOBRE QUÓRUM E VOTAÇÃO são as mesmas da ADI genérica (instalação - 8 Ministros; 

voto de 6 Ministros para a procedência da ação).  

EFEITOS DA DECISÃO: erga omnes, retroativos (ex tunc), vinculantes em relação aos órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual, municipal e distrital.  

CAUTELAR: o STF, por maioria absoluta de seus membros, pode deferir pedido de medida cautelar 

em ADC, consistente na determinação de que os juízes e tribunais suspendam o julgamento dos 

processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento 
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definitivo. Essa suspensão perdurará por APENAS 180 DIAS, contados da publicação da parte dispositiva 

da decisão no DOU. 

STF: “A sentença do STF que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade 

de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia 

normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. Dessa sentença 

decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força 

impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= 

eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, 

embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, I, da Carta Constitucional. A eficácia 

executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo 

inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 

9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais 

supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma 

posteriormente declarada inconstitucional. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão 

geral que a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de 

preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que 

tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição 

do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do 

art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse 

entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à 

execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de 

trato continuado.” (RE 730.462, rel. min. Teori Zavascki, julgamento em 28-5-2015, 

Plenário, com repercussão geral). 

DIFERENÇAS PROCESSUAIS (QUANTO À ADIN): 

a) Legitimidade passiva: não existe legitimado passivo na ADC. BARROSO explica: “Quanto à 

legitimação passiva, a rigor ela inexiste. Se na ação direta de inconstitucionalidade é possível atribuir 

tal condição aos órgãos dos quais emanou o ato impugnado, na declaratória de constitucionalidade 

isso não faria sentido.”; 

b) AGU: não participa da ADC. *Cuidado: o PGR participa normalmente como custos constitutionis; 

c) Requisito específico: exige-se a prova de existência de controvérsia judicial relevante sobre 

a aplicação da norma (Lei n. 9.868/99, art. 14, III), do contrário a ADC seria mero instrumento de 

consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sobre o tema, 

já decidiu o STF: “(...) o requisito relativo à existência de controvérsia judicial relevante, necessário 

ao processamento e julgamento da ADC (Lei 9.868/1999, art. 14, III), seria qualitativo e não 

quantitativo, isto é, não diria respeito unicamente ao número de decisões judiciais num ou 

noutro sentido. Dois aspectos tornariam a controvérsia em comento juridicamente relevante. O 

primeiro diria respeito à estatura constitucional do diploma que estaria sendo invalidado nas 

instâncias inferiores — a EC 88/2015, que introduzira o art. 100 ao ADCT —, ou seja, uma emenda 

à Constituição, expressão mais elevada da vontade do parlamento brasileiro. Em segundo lugar, 
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decisões similares poderiam vir a se proliferar pelos Estado-Membros, a configurar real ameaça à 

presunção de constitucionalidade da referida emenda constitucional.” (ADI 5316 MC/DF, rel. Min. 

Luiz Fux, 21.5.2015); 

d) Objeto: não cabe ADC para leis ou atos normativos estaduais ou distritais (nem municipais, por 

óbvio); apenas federais. LEI DURANTE A VACATIO LEGIS. Cabe ADIn, mas não cabe ADC, pois 

exige-se a prova de existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da norma. 

*Cuidado: tratando-se de medida provisória, cabe ADC normalmente (STF, ADC 11-MC, j. 2007); 

e) Medida cautelar: na ADIn, serve para antecipar os efeitos da decisão; na ADC, a cautelar provoca 

suspensão dos processos que envolvam o objeto analisado na ação declaratória de 

constitucionalidade, menos os processos do próprio Supremo (ADC 18-MC, j, 2008). Ademais, 

possui prazo para julgamento da ação após a cautelar (180 dias). Os requisitos para a concessão da 

liminar são os mesmos na ADIn e na ADC. *Atenção: INFO 807/STF: “Ressaltou que não haveria 

previsão legal, em se tratando de ADI, a respeito da possibilidade de suspender ações judiciais em curso 

que determinassem a aplicação da lei impugnada, muito embora houvesse essa previsão para os casos 

de ADC e ADPF. Assim, seria razoável adotar a mesma sistemática, não obstante se tratar de diferentes 

espécies de ações constitucionais.”; 

f) Amicus curiae: há previsão legal apenas no que toca à ADI. Art. 7o “Não se admitirá intervenção de 

terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. § 2o O relator, considerando a 

relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, 

admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 

entidades.” Todavia, na ADC, também cabe amicus curiae, segundo entendimento doutrinário e 

jurisprudencial do STF (não obstante ter sido vetada, na Lei n. 9.868/99, a figura do amicus curiae 

para a ADC). 

STF: “O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo 

objetivo de controle normativo abstrato, supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da 

legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto 

de admissibilidade, torna-se inviável a instauração do processo de fiscalização normativa in abstracto, pois a 

inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de 

constitucionalidade em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de 

determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional 

que qualifica a atividade desenvolvida pelo STF. O provimento cautelar deferido, pelo STF, em sede de ação 

declaratória de constitucionalidade, além de produzir eficácia erga omnes, reveste-se de efeito vinculante, 

relativamente ao Poder Executivo e aos demais órgãos do Poder Judiciário. Precedente. A eficácia vinculante, 

que qualifica tal decisão – precisamente por derivar do vínculo subordinante que lhe é inerente –, legitima o 

uso da reclamação, se e quando a integridade e a autoridade desse julgamento forem desrespeitadas.” (ADC 

8-MC, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 13-10-1999). 

CONSTITUCIONALIDADE DA ADC: JOSÉ AFONSO DA SILVA dedica algumas poucas páginas de sua 

obra ao estudo da ADC, afirmando, em um dos trechos, o seguinte: “Viram-se nela (ADC) inúmeras 

inconstitucionalidades, por violação dos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal, do 
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contraditória, da ampla defesa, da separação de poderes. [...] Não sustentamos que a ADC seja de per si e para 

sempre inconstitucional. Trata-se de uma ação que tem a característica de um meio paralisante de debates 

em torno de questões jurídicas fundamentais de interesse coletivo. Terá como pressuposto fático a 

existência de decisões de constitucionalidade, em processos concretos, contrárias à posição governamental. 

Seu exercício, portanto, gera um processo contencioso. Nesse sentido, ela tem verdadeira natureza de meio 

de impugnação antes que de ação. Então, a rigor, não se trata de processo sem partes e só aparentemente é 

processo objetivo. Tendo isso em consideração é que se afirma que o exercício da ação pode gerar ofensa ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. [...] Se houver decisão de rejeição da ação, não há 

inconstitucionalidade. Se houver decisão de acolhimento, haverá, se a ADC for um instrumento de decisão 

definitiva que paralise processos concretos sem o contraditório e o devido processo legal. [...] Contudo, o STF 

julgou constitucional a referida emenda constitucional, sem essas restrições.” Complementando: para 

melhor compreensão do tema, tem-se que o argumento principal da inconstitucionalidade seria o seguinte: 

ouvindo-se somente o Ministério Público como fiscal da lei, sem que nenhum elemento da sociedade possa 

participar do processo, ainda que discutindo a matéria em instâncias inferiores, não se verifica o direito à 

adequada resistência às pretensões adversárias, visto que não se pode defender posição contrária à do 

postulante no processo, se nele não se pode pronunciar. Tal direito caracteriza um outro apanágio do 

devido processo legal, qual seja o da ampla defesa. Restaria, assim, de todo violado o inciso LV ao art. 5º da 

CF, referente aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais: a) todo ato normativo é 

presumidamente constitucional até que seja retirado do ordenamento jurídico. Declarar que a atividade 

legislativa do Estado é legítima, parece desnecessário; b) ofensa ao princípio do contraditório e ampla 

defesa (CF, art. 5º, LV), do duplo grau de jurisdição, o direito de acesso ao Judiciário (XXXV), do juiz natural. 

Com o efeito vinculante todas as ações já propostas sobre o tema serão atingidas, sem que se ouçam os 

interessados nessas demandas, sendo que as ações que poderiam ser propostas serão barradas de 

antemão; c) ofensa ao due process of law - a inobservância dos princípios anteriores implica a inexistência 

desse e; d) quebra do princípio da separação dos poderes, tornando o STF em mero chancelador do 

Governo, do Legislador, do fisco e na mesma medida desprotegendo o cidadão. Conclusão do STF: a 

impossibilidade de discussão, nos processos ordinários, da constitucionalidade de ato normativo já 

declarado constitucional ou inconstitucional pelo STF, em ação direta, é da própria essência de um sistema 

que adota a convivência entre os modelos difusos e concentrados de constitucionalidade. 

 

1.16 Arguição de descumprimento de preceito fundamental 

ORIGEM: As mudanças ocorridas no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro a partir 

de 1988 alteraram radicalmente a relação que havia entre os controles concentrado e difuso. A ampliação 

do direito de propositura da ação direta e a criação da ação declaratória de constitucionalidade vieram 

reforçar o controle concentrado em detrimento do difuso. Não obstante, subsistiu um espaço residual 

expressivo para o controle difuso relativo às matérias não suscetíveis de exame no controle concentrado, 

tais como interpretação direta de cláusulas constitucionais pelos juízes e tribunais, direito pré-

constitucional, controvérsia constitucional sobre normas revogadas, controle de constitucionalidade do 

direito municipal em face da Constituição. É exatamente esse espaço, imune à aplicação do sistema direto 

de controle de constitucionalidade, que tem sido responsável pela repetição de processos, pela demora na 
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definição das decisões sobre importantes controvérsias constitucionais e pelo fenômeno social e jurídico 

da chamada “guerra de liminares” (MENDES, Gilmar Ferreira. p. 1056) 

Foi em resposta a esse quadro de incompletude que os constitucionalistas passaram a se indagar se 

a chamada “arguição de descumprimento de preceito fundamental”, prevista no art. 102, § 1º, da CF, não 

teria o escopo de colmatar importantes lacunas identificadas no quadro de competências do STF. 

Além de permitir a antecipação das decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes, a ADPF 

poderá ser utilizada para solver controvérsia sobre a legitimidade do direito ordinário préconstitucional 

em face da Constituição que, anteriormente, somente poderia ser veiculada mediante a utilização do 

recurso extraordinário. Ademais, as decisões proferidas pelo STF nesses processos, haja vista a eficácia 

erga omnes e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a legitimidade ou a 

ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas diversas entidades municipais. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Como típico instrumento do modelo concentrado de controle de 

constitucionalidade, a ADPF tanto pode dar ensejo à impugnação ou questionamento direto de lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal (arguição autônoma), como pode acarretar uma provocação a 

partir de situações concretas, que levem à impugnação de lei ou ato normativo (arguição incidental). 

 A arguição autônoma tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental 

resultante de ato do Poder Público (Lei 9.882/1999, art. 1.°, caput); 

 A arguição incidental será cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à Constituição, contestados em face de um preceito constitucional fundamental 

(Lei 9.882/1999, art. 1.°, parágrafo único, I). 

No primeiro caso, tem-se um tipo de controle de normas em caráter principal, operase de forma 

direta e imediata em relação à lei ou ao ato normativo. 

No segundo, questiona-se a legitimidade da lei tendo em vista a sua aplicação em uma dada situação 

concreta (caráter incidental). Aqui a instauração do controle de legitimidade da norma na ADPF 

repercutirá diretamente sobre os casos submetidos à jurisdição ordinária, uma vez que a questão 

prejudicial a ser dirimida nesses processos será elevada à apreciação do Supremo Tribunal. No que 

concerne à prática, esse controle assemelhase ao controle concreto do Direito europeu (suspensão dos 

processos em que a controvérsia constitucional foi suscitada e remessa da questão prejudicial à Corte 

Constitucional) ou à cisão funcional que se realiza, entre nós, no controle de constitucionalidade incidental 

(art. 97), com o destaque da questão prejudicial surgida perante o órgão fracionário para ser apreciada 

pelo Plenário do Tribunal. Diferentemente do que se verifica no controle incidental, em que se realiza uma 

cisão funcional no plano horizontal (do órgão fracionário para o Plenário ou para o órgão especial), tem-

se, na ADPF, uma cisão funcional no plano vertical (de órgãos das instâncias ordinárias para o STF). Daí 

por que haverá de se cogitar, normalmente, nesses casos, de suspensão cautelar dos processos ou de 

julgamento dos feitos até a deliberação definitiva do STF (Lei n. 9.882/99, art. 5º, § 3º). 

PREVISÃO LEGAL: O art. 102, § 1°, da CRFB (norma de eficácia limitada) é regulamentado pela 

Lei n. 9.882/99. 
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COMPETÊNCIA: A competência para processar e julgar a ADPF é reservada ao Supremo Tribunal 

Federal (CF, art. 102, § 1°). Discute-se na doutrina a possibilidade de ADPF no âmbito estadual, havendo 

posição fundamentada no sentido positivo. 

ADPF NA JURISPRUDÊNCIA DO STF: Na ADPF 54 – caso do aborto de feto anencéfalo – foi 

concedida, em 2004, monocraticamente, liminar requerida para, além de determinar o sobrestamento dos 

processos e decisões não transitadas em julgado, reconhecer o direito constitucional da gestante de 

submeterse à operação terapêutica de parto de fetos anencéfalos. Na sessão de 2004, o Tribunal negou 

referendo à liminar concedida. 

Vale referir, igualmente, o julgamento da ADPF 144. Entendeuse que ofenderia o princípio de 

presunção de não culpabilidade a aplicação da sanção de inelegibilidade, gravíssimo ônus político e civil, 

sem que houvesse contra o cidadão sentença condenatória transitada em julgado. O STF afirmou, na 

ocasião, que, embora se reconheça a alta importância cívica da vida pregressa dos candidatos, o respeito 

ao valor da moralidade administrativa, “cuja integridade há de ser preservada, encontrase presente na 

própria LC 64/90, haja vista que esse diploma legislativo, em prescrições harmônicas com a CF, e com tais 

preceitos fundamentais, afasta do processo eleitoral pessoas desprovidas de idoneidade moral, 

condicionando, entretanto, o reconhecimento da inelegibilidade ao trânsito em julgado das decisões, não 

podendo o valor constitucional da coisa julgada ser desprezado por esta Corte”. 

Ressalte-se, ainda, o julgamento da ADPF 101. Indagou-se, então, se decisões judiciais que 

autorizavam a importação de pneus usados feriam os preceitos constitucionais garantidores da saúde e do 

meio ambiente. O STF, depois de deixar assentado o histórico de graves consequências para a saúde e para 

o meio ambiente advindas da reciclagem do material, assentou que, se muitos são os benefícios econômicos 

gerados pela atividade de aproveitamento “na produção do asfalto borracha ou na indústria cimenteira, 

haveria de se ter em conta que o preço industrial a menor não poderia se converter em preço social a maior, 

a ser pago com a saúde das pessoas e com a contaminação do meio ambiente”. 

Na ADPF 187, foi questionada a interpretação do art. 287 do CP, cuja interpretação enquadrava as 

marchas pró-legalização da maconha como forma de apologia ao crime. Com fundamento nos direitos 

fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, o STF julgou procedente a ação, para 

conferir ao referido art. 287 interpretação conforme a Constituição, excluindo de sua tipificação as ações 

populares voltadas à legalização das drogas.  

Por fim, destaca-se o julgamento da ADPF 186, no qual se questionou o sistema de reserva de vagas 

no processo de seleção para ingresso de estudantes em universidades públicas com base em critério étnico-

racial. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a ação, reputando a 

constitucionalidade de tais medidas de ação afirmativa, as quais se enquadrariam na proteção do princípio 

constitucional da igualdade, não configurando assim meras concessões do Estado, mas deveres extraídos 

da Constituição. 

LEGITIMIDADE: Nos termos da Lei n. 9.882/99, podem propor a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental todos os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103). 
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A versão aprovada pelo Congresso Nacional admitia expressamente a legitimidade processual de 

qualquer cidadão. A falta de disciplina ou limitação ao exercício do direito de propositura levou o Chefe 

do Poder Executivo a vetar o aludido dispositivo. Não há dúvida de que, na ausência de mecanismo 

específico, poderá o cidadão representar ao PGR. Este não está obrigado, porém, a encaminhar o pedido 

formulado. 

Lei n. 9.882/99, Art. 2º, § 1º Na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante 

representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao 

Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do 

cabimento do seu ingresso em juízo. 

Cuidado: na ADPF incidental, a jurisprudência do STF já consolidou o entendimento de que as 

partes envolvidas na controvérsia não possuem legitimidade para propor esta modalidade de 

arguição (ADPF 11; 30; 62; 75). 

A participação do amicus curiae, ainda que não tenha previsão na lei que regulamenta a ADPF, tem 

sido admitida por analogia legis pelo STF (Lei 9.868/1999, art. 7.°, § 2.°). 

CONTROVÉRSIA JUDICIAL OU JURÍDICA NAS AÇÕES DE CARÁTER INCIDENTAL: Tal como a Lei n. 

9.868/99, na parte que disciplinou os pressupostos da ação declaratória de constitucionalidade (arts. 13 a 

20), a Lei n. 9.882/99 pressupõe, basicamente, a existência de controvérsia judicial ou jurídica relativa 

à constitucionalidade da lei ou à legitimidade do ato para a instauração da arguição de 

inconstitucionalidade. Portanto, também na ADPF há de se cogitar de uma legitimação para agir in concreto, 

tal como consagrada no Direito alemão, que se relaciona com a existência de um estado de incerteza, gerado 

por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade da lei. É necessário que se configure, portanto, situação 

hábil a afetar a presunção de constitucionalidade ou de legitimidade do ato questionado. 

Embora as decisões judiciais sejam provocadas ou mesmo estimuladas pelo debate doutrinário, é 

certo que simples controvérsia doutrinária não se afigura suficiente para objetivar o estado de 

incerteza apto a legitimar a propositura da ação, uma vez que, por si só, ela não obsta à plena aplicação da 

lei. 

A prévia demonstração deste requisito de admissibilidade (controvérsia constitucional relevante) 

é exigida apenas na modalidade incidental, não sendo necessária para a propositura da arguição 

autônoma (NOVELINO, Marcelo. p. 398). 

INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ: PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. A Lei n. 9.882/99 

impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não 

houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º). 

Tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de 

subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no 

sistema constitucional. 

Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não será 

admissível a ADPF. Em sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de 
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constitucionalidade ou de inconstitucionalidade – isto é, não se verificando a existência de meio apto 

para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata – há de se 

entender possível a utilização da ADPF. 

Assim sendo, é possível concluir que a simples existência de ações ou de outros recursos 

processuais – vias processuais ordinárias – não poderá servir de óbice à formulação da arguição de 

descumprimento. Ao contrário, tal como explicitado, a multiplicação de processos e decisões sobre um 

dado tema constitucional reclama, as mais das vezes, a utilização de um instrumento de feição concentrada, 

que permita a solução definitiva e abrangente da controvérsia. 

Em razão do princípio da subsidiariedade, não se admite APDF para cancelamento ou revisão de 

súmula vinculante, pois “a revisão e o cancelamento, bem assim a edição de enunciado de súmula 

vinculante, encontram-se disciplinados na Lei n.° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que, ao regulamentar 

o art. 103-A da Constituição da República, estabelece procedimento específico para tais situações” (ADPF 

128/DF, rel. Min. Cezar Peluso, j. 15.04.2008). 

Destaque-se, por fim, a prática da fungibilidade entre ADPF e ADI (via de mão dupla). 

OBJETO: Nos termos da Lei n. 9.882/99, cabe a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público 

(art. 1º, caput). 

O parágrafo único do art. 1º explicita que caberá também a arguição de descumprimento quando 

for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 

estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição (leis préconstitucionais). 

Vê-se, assim, que a arguição de descumprimento poderá ser utilizada para solver controvérsias 

sobre a constitucionalidade do direito federal, do direito estadual e também do direito municipal. 

A lei que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental estabeleceu, 

expressamente, a possibilidade de exame da compatibilidade do direito préconstitucional com norma 

da Constituição da República. 

Pode ocorrer lesão a preceito fundamental fundada em simples interpretação judicial do texto 

constitucional. Nesses casos a controvérsia não tem por base a legitimidade ou não de uma lei ou de um 

ato normativo, mas se assenta simplesmente na legitimidade ou não de uma dada interpretação 

constitucional. 

Exemplo de utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento 

de controle de decisões judiciais foi o julgamento da ADPF 101, ajuizada pelo Presidente da República, 

a arguição não se dirigia contra lei ou ato normativo, tendo como objeto “decisões judiciais que autorizam 

a importação de pneus usados”, ao argumento de que violavam os preceitos fundamentais inscritos nos 

arts. 196 e 225 da CF. 

O STF, recentemente, entendeu cabível ADPF contra conjunto de decisões judiciais que 

determinaram a expropriação de recursos do Estado-membro. No caso concreto, o Governador do Rio 

de Janeiro ajuizou ADPF no STF com o objetivo de suspender os efeitos de todas as decisões judiciais do 
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TJRJ e do TRT da 1ª Região que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a 

liberação de valores das contas administradas pelo Estado. O STF afirmou que a ADPF é instrumento 

processual adequado para esse pedido e deferiu a medida liminar. O conjunto de decisões questionadas 

são atos típicos do Poder Público passíveis de impugnação por meio de APDF. STF. Plenário. ADPF 

405 MC/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/6/2017 (Info 869). 

Acerca da admissibilidade de ADPFs que tenham como objeto veto do Presidente da República, a 

jurisprudência do STF não está absolutamente pacificada. 

Na ADPF 1, ficou decidido o seguinte: “Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário, – 

eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, – poder que a ordem jurídica, na 

espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle concentrado. – Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental não conhecida, porque não admissível, no caso concreto, em 

face da natureza do ato do Poder Público impugnado”. 

Outro foi o entendimento do Ministro Celso de Mello ao conhecer da ADPF 45. A solução 

preconizada pelo Ministro Celso de Mello parece atender, com superioridade, à exigência de normatividade 

da Constituição. 

Ocorre que a não admissibilidade do veto como objeto desta ação restou confirmado na ADPF 73 

(decisão monocrática do Min. EROS GRAU) e, mais recentemente, na ADPF 372. Segundo a ministra ROSA 

WEBER, que negou seguimento à ação, o veto presidencial fundamentado, pendente de deliberação política 

do Congresso Nacional, “de modo algum se amolda à figura de ‘ato do Poder Público’”, conforme 

previsto no artigo 1º, caput, da Lei 9.882/1999, que trata das ADPFs. 

Outra questão que suscita alguma controvérsia é a possibilidade de se impugnar, via arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, proposta de emenda à Constituição. 

Em agravo regimental julgado em novembro de 2003, interposto contra decisão que negou 

seguimento à ADPF 43, o Supremo Tribunal assentou não ser cabível arguição de descumprimento 

de preceito fundamental contra proposta de emenda à Constituição. Indagase, contudo, se será essa 

a melhor orientação. 

Como é de todos sabido, o controle de constitucionalidade de projeto de emenda à Constituição pode 

ser realizado, hoje, por meio de mandado de segurança. É lícito indagar, não obstante, se a via estreita do 

mandado de segurança é a mais adequada para solver os questionamentos acerca da legitimidade 

constitucional de uma proposta de emenda à Constituição. 

Duas razões, ligadas à legitimidade ativa e ao procedimento, podem ser aduzidas em apoio à tese 

que postula a admissibilidade de arguições de descumprimento de preceito fundamental que tenham como 

objeto uma proposta de emenda à Constituição. 

Aduza-se, ademais, a problemática do controle dos tratados internacionais. É possível que a ADPF 

possa cumprir função semelhante no sistema brasileiro, permitindo o controle do conteúdo do 

Tratado antes de sua integração definitiva ao ordenamento jurídico. Assim, desde a sua submissão ao 
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Congresso Nacional, para aprovação, até a edição do ato do Executivo relativo à promulgação, poderiam os 

legitimados impugná-lo mediante Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

NOVELINO afirma que a jurisprudência do STF não tem enquadrado como “atos do Poder Público” 

passíveis de serem impugnados por ADPF os atos tipicamente regulamentares (ADPF 169), os 

enunciados de súmula comuns (ADPF 80-AgR), as súmulas vinculantes (ADPF 147-AgR), as propostas 

de emendas à Constituição (ADPF 43-AgR) e o veto do Chefe do Poder Executivo (ADPF 73). Quanto a 

este último caso, pode-se falar, de modo mais amplo, em atos políticos. Acrescente-se, ainda, decisões 

judiciais transitadas em julgado. 

Segundo o entendimento do Min. GILMAR MENDES, não são admitidos como objeto de ADI ou ADC, 

mas poderiam ser questionados por ADPF: 

i. direito pré-constitucional; 

ii. direito municipal em face da Constituição Federal; 

iii. direito pós-constitucional já revogado; 

iv. direito pós-constitucional cujos efeitos já se exauriram; 

v. direito pós-constitucional em relação às normas originárias da Constituição de 

1988, mas pré-constitucional em relação às emendas constitucionais; 

vi. decisões judiciais nas quais a interpretação adotada seja incompatível com 

um preceito fundamental. 

Importante ressaltar que a ADPF pode ser preventiva, já que tem por objeto qualquer ato do poder 

público, seja este ato comissivo ou omissivo, que implique lesão ou ameaça de lesão a preceito 

fundamental.  

Nesse sentido: Lei n. 9.882/99, Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição 

Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a 

preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Atos regulamentares (infralegais). A doutrina entende possível o controle de 

constitucionalidade, mediante ADPF, de atos infralegais. Neste sentido, KILDARE GONÇALVES: 

“Compreendem também no âmbito dos atos normativos os atos infralegais ou secundários, como os 

decretos, os regulamentos de execução, as portarias, as instruções, as resoluções, os despachos e pareceres 

normativos, os avisos, entre outros. A ADPF viabiliza, nesta seara, o controle da constitucionalidade de atos 

infralegais, retirando-os do parâmetro da ilegalidade, para considerá-los como violadores da própria 

Constituição, desde que relativos aos seus preceitos fundamentais.” O autor cita GILMAR MENDES, que 

complementa: “Do contrário, restaria esvaziado o significado do princípio da legalidade, enquanto 

princípio constitucional em relação à atividade regulamentar do Executivo.” Após mencionar que assim 

acontece no direito alemão, arremata: “Não há dúvida, igualmente, de que esse entendimento aplica-se ao 

nosso modelo constitucional, que consagra não apenas a legalidade como princípio fundamental (art. 5º, 

II), mas exige também que os regulamentos observem os limites estabelecidos pela lei (CF, art. 84, IV).” 

PEDRO LENZA e UADI BULOS reforçam esse entendimento. Todavia, como visto acima, NOVELINO destaca 

que a jurisprudência do STF não tem enquadrado como “atos do Poder Público” passíveis de serem 

impugnados por ADPF os atos tipicamente regulamentares (ADPF 169, j. 2009). Confira-se o voto do 
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relator, Min. Lewandovsky, seguido pelo Plenário: “A ADPF, portanto, configura instrumento de controle 

abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com 

o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999. Na espécie, observo que a questão discutida nos autos 

refere-se a ter o Decreto 6.620/2008 supostamente extrapolado os limites da Lei 8.630/1993. Assim, não 

se trata de controle de constitucionalidade, mas de verificação de legalidade do ato regulamentar, 

o que caracteriza mera ofensa reflexa à Constituição da República, inviabilizando o controle 

concentrado de constitucionalidade. Por essa razão de ordem formal não vejo, pois, como franquear o 

acesso à via do controle normativo abstrato em sede de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, pois a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte não reconhece a possibilidade de 

controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato 

regulamentar consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado.” (ADPF 169 AgR/DF, j. 2013).  

Outro julgado: “A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento 

de preceito fundamental é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas 

derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar.” (ADPF 210-AgR, rel. min. 

Teori Zavascki, j. 6.6.13).  

Em que pese a tais julgados, já houve caso concreto de julgamento, em ADPF, de atos infralegais da 

Universidade de Brasília os quais instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-

racial (20% de cotas étnico-raciais) no processo de seleção para ingresso de estudantes (ADPF 186/DF, j. 

2012).  

PARÂMETRO DE CONTROLE: É muito difícil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da 

Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o processo e julgamento da arguição de 

descumprimento. 

Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados, de forma explícita, no texto 

constitucional. Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fundamentais da ordem 

constitucional aos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, dentre outros). Da mesma forma, não se 

poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do 

art. 60, § 4º, da CF: o princípio federativo, a separação de Poderes e o voto direto, secreto, universal e 

periódico. 

Por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados “princípios sensíveis”, cuja violação 

pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos Estados-membros (art. 34, VII). 

Na ADPF 405 MC/RJ, a Min. ROSA WEBER afirmou que poderiam ser considerados preceitos 

fundamentais:   

 a separação e independência entre os Poderes; 

 o princípio da igualdade; 

 o princípio federativo; 

 a garantia de continuidade dos serviços públicos; 

 os princípios e regras do sistema orçamentário (art. 167, VI e X, da CF/88); 
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 o regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V e 158, III e IV; 159, §§ 3º e 4º; e 160 

da CF/88; 

 a garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de 

apresentação de precatórios (art. 100 da CF/88). 

MEDIDA CAUTELAR (ART. 5º): A Lei n. 9.882/99 prevê a possibilidade de concessão de medida 

liminar na arguição de descumprimento, mediante decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal. 

Em caso de extrema urgência ou de perigo de lesão grave, ou ainda durante o período de recesso, a 

liminar poderá ser concedida pelo relator ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º e § 1º). 

Além da possibilidade de decretar a suspensão direta do ato impugnado, admitese na cautelar 

prevista para a arguição de descumprimento a determinação de que os juízes e tribunais suspendam o 

andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que guarde 

relação com a matéria discutida na ação (art. 5º, § 3º), exceto aqueles decorrentes da coisa julgada. 

Diferentemente do que se verifica com o disposto no art. 21 da Lei n. 9.868/99, que fixa em 180 dias 

o prazo de eficácia da cautelar em ADC, não há prazo de vigência para a cautelar deferida em ADPF. 

Razoável cogitar-se, porém, da adoção de prazo idêntico (180 dias) em caso de deferimento 

de cautelar em ADPF que importe na suspensão de processo ou de julgamentos pelas instâncias 

ordinárias. Essa orientação foi adotada ao ser parcialmente deferida a cautelar requerida na ADPF 130. 

DECISÃO: O quórum mínimo de Ministros presentes para o julgamento deve ser de dois terços (Lei 

9.882/1999, art. 8.°). A decisão que declarar procedente ou improcedente a arguição deverá ser tomada 

pela maioria absoluta dos membros do STF. 

   A decisão que julga procedente ou improcedente o pedido é irrecorrível e não pode ser objeto 

de ação rescisória (Lei 9.882/1999, art. 12). Em que pese o silêncio legal sobre o tema, deve ser admitido 

o cabimento de embargos de declaração, nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, como 

ocorre na ADI e ADC. 

Na hipótese de descumprimento da decisão proferida pelo STF, caberá reclamação, nos termos do 

regimento interno do Tribunal (Lei 9.882/1999, art. 13). 

A decisão tem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante relativamente aos demais 

órgãos do Poder Público (Lei 9.882/1999, art. 10, § 3.°). Os efeitos da decisão serão, em regra, retroativos 

(ex tunc), restando a possibilidade de modulação temporal tendo em vista razões de segurança jurídica 

ou de excepcional interesse social. Neste caso, é necessária a maioria de dois terços (Lei 9.882/1999, art. 

11). 

Na arguição incidental há uma conjugação do controle concreto com o controle abstrato, razão 

pela qual a decisão final do STF terá duas implicações. A primeira, de natureza endoprocessual, faz com 

que o deslinde da questão constitua antecedente lógico do julgamento da própria causa geradora do 

incidente, vinculando as partes e o órgão julgador. A segunda, de caráter extraprocessual, decorre da 

eficácia erga omnes e do efeito vinculante da decisão proferida pelo STF, fazendo com que a decisão atinja 
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também aqueles que não participaram da relação processual, bem como o Poder Executivo e os demais 

órgãos do Poder Judiciário (NOVELINO, Marcelo. p. 402). 

A decisão de mérito da ADPF produz efeitos imediatos, independentemente da publicação de 

acórdão. Isto é, no momento em que é prolatada a decisão de mérito, imediatamente passará a produzir 

efeitos. 

É possível que seja celebrado um acordo no bojo de uma arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF)? SIM. É possível a celebração de acordo num processo de índole objetiva, 

como a ADPF, desde que fique demonstrado que há no feito um conflito intersubjetivo subjacente 

(implícito), que comporta solução por meio de autocomposição.  

“O Colegiado, inicialmente, considerou viável o acordo no âmbito de processo objetivo. Esclareceu 

haver, no bojo da ação, notável conflito intersubjetivo, que comporta solução por meio de acordo 

apresentado para homologação. Assim, ao homologá-lo, o STF não chancela nenhuma interpretação 

peculiar dada à lei. Pelo contrário, não obstante o ajuste veicule diversas teses jurídicas, a homologação 

não as alcança, nem as legitima, e abrange apenas as disposições patrimoniais firmadas no âmbito de 

disponibilidade das partes. Portanto, a homologação apenas soluciona um incidente processual, para dar 

maior efetividade à prestação jurisdicional.” (Info 892). 


