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Direito Constitucional 
 

Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade 
 

Introdução 
 
 Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês?  
O professor Gustavo Fernandes é juiz de direto do TJDFT e é professor de Direito 

Constitucional e de Direito Administrativo aqui no Instituto Fórmula! 
Sejam muito bem vindos a mais uma aula!  
O professor Gustavo já foi técnico judiciário do TJDFT. Foi aprovado para a polícia 

legislativa da Câmara dos Deputados. E entre 2016 e 2017 o professor fez vários concursos, sendo 
aprovado para juiz federal da 04ª região, aprovado para promotor de justiça do Goiás, juiz estadual 
e acabou escolhendo o TJDFT, porque era o tribunal no qual ele já trabalhava e também por morar 
no Distrito Federal. E desde 2017, como juiz, ele pendurou sua chuteira da carreira do concursos 
e um pouco antes disso já vinha lecionando aulas de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo. 

Hoje o assunto da aula será sobre o Controle de Constitucionalidade. Serão várias aulas na 
sequência e nessa primeira será trabalhado a Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade. 

 
Caso você queira tirar alguma dúvida a respeito do Direito Constitucional com o professor 

Gustavo Fernandes entre em contato com ele pelo Instagram @gustavo_fernandes_sales ou pelo 
e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. 
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1. Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade 

O que é o Controle de Constitucionalidade? 

Conceito 

 O Controle de Constitucionalidade (visto como um dos instrumentos de defesa ou 
garantia da Constituição) é o juízo de adequação vertical entre o ato normativo impugnado 
(objeto) e a norma formalmente constitucional (parâmetro), com o fim de impor a sanção de 
invalidade àquele ato, quando revestido de incompatibilidade material ou formal com a 
Constituição. 

 O Controle de Constitucionalidade nada mais é do que um juízo ou um exame de validade 
de um ato jurídico.  

Há exame de validade em relação ao controle de legalidade, que é comum a toda 
administração pública. Há, também, controle de validade quando se fala em controle de 
convencionalidade. E, ainda, há o controle de constitucionalidade que é uma espécie, portanto, 
do gênero controle de validade dos atos administrativos. Só que aqui há uma especificidade, o 
parâmetro ou norma de referência é uma norma formalmente constitucional. 

Por que se fala em juízo de adequação vertical? 

Primeira coisa, por que se fala em uma adequação, uma compatibilidade material formal? 
Porque todo exame de validade, inclusive o controle de constitucionalidade, é relacional a 
inconstitucionalidade. Algo só é válido, só é constitucional em relação a alguma outra coisa, em 
relação ao parâmetro. 

E esse juízo de adequação é vertical, porque em um escalonamento normativo, desde da 
pirâmide de Kelsen, em que norma superior serve de fundamento de validade a norma inferior, 
para um ato ser válido ele tem que ser compatível com esse ato que lhe confere (fundamente) a 
validade, que é o ato superior. 

 

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

v   Parâmetro = norma superior, de caráter constitucional, que fundamenta a validade do 
objeto. 
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 Há normas constitucionais; há normas supralegais, que são aquelas que não seguem o 
rito do artigo 5º, § 3º, da CF, que são os Tratados Internacionais de Direitos Humanos que não 
foram internalizados na forma equivalente a das Emendas Constitucionais; há normas legais, que 
são as leis e os atos normativos; e há as normas infralegais, que são os regulamentos, portarias. 

 Um ato infralegal em um conceito relacional (juízo de adequação) com a lei há um controle 
de legalidade. Das leis em relação a norma supralegal há um controle de convencionalidade 
(supralegalidade). E da norma legal em face de normas constitucionais, que são o parâmetro, há 
o controle de constitucionalidade. 

Será visto que o controle de constitucionalidade é sempre uma relação direta, uma ofensa 
direta da norma legal à norma constitucional. Se for de uma norma infralegal, que viola a norma 
constitucional, essa ofensa será indireta ou oblíqua, que não irá permitir  o controle de 
constitucionalidade, sobretudo, via controle concentrado. 

Portanto, verifica-se o ato cuja validade é contestada é compatível com um segundo ato, 
hierarquicamente superior. Daí esse juízo de adequação ser vertical. 
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 2. Pressupostos de Controle de Constitucionalidade 

 Conforme proclama a doutrina majoritária, os pressupostos de controle de 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos são os seguintes (Clève, 2000, p. 28-9; Cunha 
Júnior, 2017, p. 237): 

a)   A existência de uma Constituição formal, escrita e rígida; 

A Constituição a partir do momento em que as normas constitucionais passam a ser 
trabalhadas em documentos escritos, com o surgimento dessas Constituições escritas, 
começa-se a poder falar em diferenças entre constituição em sentido material e constituição 
em sentido formal. Por quê? 

Porque a constituição em sentido formal são aquelas normas que tem essência 
constitucional, que tratam de declaração de direitos e garantias fundamentais, da 
organização dos poderes, basicamente. 

Com o passar do tempo, as constituições vão ampliando o seu conteúdo, cada vez mais vão 
surgindo novos elementos, novos conteúdos nas constituições, mesmo que eles não tenham 
a mesma importância essencial para a organização dos poderes, para declaração de direitos. 
E essas normas, então, passam a ser entendidas como normas constitucionais formais. São 
constitucionais porque estão no documento da constituição e advém do ato do Poder 
Constituinte Originário, mas não tem caráter material constitucional. 

E aí, é preciso para o controle de constitucionalidade que haja uma constituição 
escrita, formal (não interessa o conteúdo da norma, basta que seja uma norma 
formalmente constitucional) e rígida (porque é a rigidez que vai fundamentar a 
supremacia formal da constituição. 

Se tem uma lei editada hoje que contraria a constituição, essa lei não revoga norma 
constitucional, embora seja lei posterior. A norma constitucional está em um nível superior, 
então, ela não permite que uma lei que lhe seja contraria continue produzindo efeitos. Se 
não essa supremacia, essa superioridade da constituição seria apenas fictícia, apenas no 
plano teórico. Na pratica uma lei inconstitucional revogaria ou seria contraria a norma 
constitucional. E isso não se admite em constituições rígidas. 

E uma constituição flexível?  

Uma constituição flexível é aquela que não é dotada de um procedimento especial para a 
sua alteração. Nesses casos, uma lei posterior revoga a norma constitucional anterior como 
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ocorre em países que adotam constituições flexíveis, a exemplo do Reino Unido, Nova 
Zelândia, Israel.  

 

b)   A compreensão da Constituição como norma jurídica fundamental e suprema; 

Os professores, Gilmar Mendes junto com o Paulo Gustavo Gonet Branco, no seu curso de 
Direito Constitucional, escrevem o seguinte: existiam constituições, no século XIX, na 
Europa, que eram escritas, formais e rígidas, mas, que, ainda assim, não permitiram 
controle de constitucionalidade. Por que? 

Porque embora fossem escritas, formais e rígidas, a comunidade não entendia a 
constituição como uma norma superior, que fundamentasse a validade de normas 
inferiores. Não havia a compreensão da constituição como um documento juridicamente 
superior como ocorreu desde o início nos Estados Unidos. 

Assim, é preciso que haja além da constituição escrita, formal e rígida uma compreensão 
que se trata de uma norma suprema no plano jurídico que fundamenta a validade das demais 
normas. 

Na Europa, por muito tempo, a constituição era uma mera proclamação política. Eram as 
leis que tinham força normativa. 

 

c)   A existência de um órgão (ou órgãos) competente(s) para realizar o controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

•   Cuida-se de mecanismo de preservação da supremacia formal das Constituições rígidas. 

 

 Tem-se a rigidez constitucional que fundamenta a supremacia formal da Constituição, a 
qual permite o controle de constitucionalidade dos atos do Poder Público. 

 

•   Existe controle de constitucionalidade nas Constituições flexíveis? 

Em prova, o aluno pode marcar que em Constituições flexíveis não se adota o sistema de 
controle de constitucionalidade, ao menos no plano jurisdicional. Mas essa afirmação tem que 
ser interpretada com cautelas. Por quê? 

Porque mesmo em países que não permitem o controle de constitucionalidade do mesmo 
tipo que no Brasil e outros países, permitem um controle ao menos no âmbito político. Ao menos 
em relação ao conteúdo de algumas normas elas são tão importantes, que não se admite que uma 
lei posterior revogue uma lei anterior. 

“Grande parte da doutrina tem na rigidez constitucional um dos pressupostos do controle 
de constitucionalidade. Manoel Gonçalves Ferreira Filho escreve, por todos, que o critério real da 
distinção entre rigidez e flexibilidade constitucionais (...) implica a existência de um controle de 
constitucionalidade, e onde este não foi previsto pelo constituinte, não pode haver realmente 
rigidez constitucional. (...) Em todos Estado onde faltar controle de constitucionalidade, a 
Constituição é flexível.” (Carvalho, 2014, v.1). 
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Dirley da Cunha Júnior (2017) esclarece o seguinte: “o controle de constitucionalidade 
só se manifesta, portanto, nos lugares que adotam Constituições rígidas. Não obstante isso, é 
possível, imaginar, como sem sublinha Clèmerson Merlin Clève, a existência do controle de 
constitucionalidade nos Estados que adotam Constituições flexíveis, pelo menos em relação à 
inconstitucionalidade formal. A dizer, a inconstitucionalidade formal pode se verificar em uma 
Constituição flexível, uma vez que, fixado nesta um procedimento para a elaboração das leis, 
qualquer violação desse procedimento consistira em inconstitucionalidade.  Por outro lado, 
embora possível a inconstitucionalidade formal, não é cogitável a inconstitucionalidade 
material perante as Constituições flexíveis.” 

Além disso, o professor Uadi Bulos fala o seguinte: “(...) É o caso da Constituição da 
Inglaterra, que, formalmente, não possui controle de constitucionalidade. Ou seja, da estrita ótica 
técnico-jurídica, inexiste distinção formal entre leis constitucionais e leis ordinárias. Acontece, 
porém, que, do ponto de vista material, sociológico, a histórico-flexível Carta britânica possui 
sim um controle informal de constitucionalidade, que não está escrito em lugar nenhum, mas 
que se encontra sobejamente cristalizado na cultura do povo inglês, numa plêiade de costumes, 
praxes e documentos jurídicos, os quais são preservados pela inexedível força do Parlamento (...) 
Tanto é assim que, na Inglaterra, a Câmara dos Lordes, no exercício de suas atividades político-
judiciárias, impede a entrada em vigor das leis que estiverem em desacordo com a flexível 
Constituição britânica, a fim de preservar os princípios e os valores seculares que a sustentam.” 

Caso se observe estudiosos mais recentes, é possível verificar que existe sim um controle 
de constitucionalidade jurisdicional, mas é do tipo fraco. O professor Bruce Ackerman, dos 
Estados Unidos, ele fala que é uma forma fraca de controle de constitucionalidade. 

Hoje, no Reino Unido, funciona da seguinte maneira, desde o início dos anos 2000, foi 
criada uma Suprema Corte e ela tem o poder não de declarar a inconstitucionalidade de uma lei 
editada pelo Parlamento britânico, mas de declarar a sua incompatibilidade com documentos que 
retratam direitos humanos válidos no Reino Unido. 

Assim, a Suprema Corte pode declarar que uma determinada lei, editada pelo Parlamento, 
é contraria ao documento de direitos humanos e ela não pode dizer que é inconstitucional, que é 
inválida. Ela fala que é incompatível e isso provoca um procedimento que passará por vários 
lugares. Portanto, há uma forma fraca de controle, diferente do controle forte que há no Brasil. 
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3. Controle Forte e Controle Fraco  

Controle Forte 

 A versão forte do controle de constitucionalidade está atrelada ao poder atribuído a uma 
Suprema Corte de declarar ou decretar a inconstitucionalidade de atos contrários à lei fundamental, 
sem que haja a possibilidade de superação dessa decisão pelos demais poderes, salvo na hipótese 
de emenda à própria constituição, o que costuma ser algo excepcional. Essa versão forte é integrada 
pelos modelos norte-americano e de boa parte dos países europeus. 

 É também o modelo adotado pelo Brasil. 

 Se nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana diz que uma lei editada pelo 
Parlamento é inconstitucional, morreu ali, é a chamada Teoria da última palavra ou modelo de 
jurisdição condicional de última palavra. Acabou, a lei do Parlamento é inválida. E o Parlamento 
não pode fazer nada para superar isso, salvo a hipótese excepcional de editar uma emenda a própria 
Constituição. Exemplo: Estados Unidos, em 1920/1930, a Suprema Corte norte-americana diz que 
não se extraia da Constituição a possibilidade da mulher votar, só homens podiam exercer o direito 
ao voto. E aí vem uma emenda à Constituição e permite que a mulher vote.  

 Esse é o controle forte, a última palavra é do judiciário. 

 

Controle Fraco 

 A versão fraca do controle impede uma autêntica análise de inconstitucionalidade das leis 
pelo Judiciário ou então permite, com maior facilidade, a chamada “superação legislativa” 
(legislative override) das decisões da Suprema Corte, com a promoção da (re)abertura do diálogo 
interinstitucional entre os poderes. 

 É o que ocorre, por exemplo, no Canadá, “cláusula não obstante” ( notwithstanding 
clause), prevista na Seção 33 do Canadian Charter of Rights and Freedoms, permite que o 
Parlamento ignore ou mesmo supere a decisão judicial, promulgando novamente a lei declarada 
inconstitucional e tornando-a imune a futuras decisões judiciais de controle pelo prazo de cinco 
anos, com possibilidade de renovação por período igual. 
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E no Brasil, adota-se um controle forte ou um controle fraco de constitucionalidade? 

 Em texto especifico, o professor Luís Virgílio Afonso diz que o Brasil adota um controle 
superforte, é mais do que forte. Por quê? 

 Porque no Brasil mesmo as emendas à Constituição podem ser superadas pelo Supremo 
Tribunal Federal se elas forem ofensivas a cláusulas pétreas tendentes a abolir cláusulas pétreas 
expressas ou implícitas. Assim, mesmo uma reversão do Parlamento por emenda à Constituição, 
pode ser novamente derrubada pelo judiciário.  

É um controle superforte, embora no informativo 801 o Supremo tenha dito que não se adota 
mais a Teoria da última palavra do judiciário aqui no Brasil, mas sim a Teoria dos diálogos 
interinstitucionais ou última palavra provisória, em que a decisão do Supremo encerra uma 
primeira rodada dos debates. Permite-se que o Parlamento edite depois uma lei, uma emenda à 
Constituição contrária ao que o entendimento do Supremo e que o Supremo de novo reanálise a 
questão, podendo acatar a sugestão do Parlamento ou não. Então, há uma rodada de diálogos que 
vai sendo construída. Não há mais uma última palavra definitiva do Supremo. 

Como diz o Ministro Luiz Fux: “a Constituição não atribui a nenhum órgão estatal o direito de 
errar por último”. Sempre há diálogos para tentar corrigir eventuais erros ou observar eventuais 
mutações constitucionais. 

 

 
4. Origem do Controle de Constitucionalidade  

 O Controle de Constitucionalidade se for observar a rigor ele é muito antigo. 

 Em Atenas, representante do apogeu da civilização antiga, já se podia falar em um sistema 
jurídico que admitia a supremacia de um dado corpo de leis (nómos) em relação às outras leis, 
ditas comuns (pséfisma). 

Assim, as “leis infraconstitucionais” da época (pséfisma) não deviam constatar com os 
nómoi vigentes. Se o fizessem, não poderiam ser aplicadas pelos juízes atenienses e, além disso, 
dessa desconformidade derivaria a responsabilidade penal do autor da proposta legislativa, por 
intermédio de uma ação pública de ilegalidade (“inconstitucionalidade”), chamada grafe 
paranómon, que podia ser ajuizada por qualquer cidadão perante o tribunal popular de Heliaia 
(Sampaio, 2002, p. 24-5; Cappelletti, 1984, p.48-51) 
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Aqui, há um antecedente remoto do controle de constitucionalidade, inclusive de uma 
espécie de controle concentrado. E existem outros precedentes. Mas apesar desses precedentes, é 
tranquilo afirmar que foi no caso Marbury vs. Madison de 1803, nos Estados Unidos, que surgiu 
o controle de constitucionalidade na história moderna. 

A doutrina da judicial review of the constitutionality of legislation: conferiu aos juízes o 
poder para declarar inválidas normas incompatíveis com as Cartas constitucionais dos Estados 
independentes e, posteriormente, com a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787. 

Essa novidade, derivada da construção pretoriana (interpretação construtiva), foi 
sedimentada no célebre caso Marbuy vs. Madison, julgado em 1803, representando o verdadeiro 
marco do controle judicial de constitucionalidade na história moderna. O juiz John Marshall, chief 
justice (presidente da Suprema Corte), deu a decisão que ganhou as paginas da história. 

Duas foram as conclusões determinantes da decisão de John Marshall, são elas: 

1-   As leis editadas pelo Congresso Nacional, se incompatíveis com a Constituição, 
são inválidas (nulas – “ab initio”). 

2-   É poder e dever de todo Juiz, ao interpretar a Constituição e as leis, declarar tal 
inconstitucionalidade, quando reconhecida. 

Perguntava-se muito quem é o fiscal da Constituição? Quem garante a supremacia da 
Constituição? 

Marshall falou: são os juízes, todos eles, não só a Suprema Corte, todo o Judiciário tem 
que proteger a supremacia da Constituição. 

 

 
5. Sistema Austríaco  

 Esse sistema depois foi chamado de Europeu Continental. 

 Lá na Europa, havia uma dificuldade em se permitir que os “juízes comuns” declarassem 
uma lei editada pelo Parlamento inconstitucional. Por quê? 

Porque lá vigorava com mais fora a supremacia do Parlamento. O Parlamento é um órgão 
muito importante, com muita confiança popular. 
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Assim, para ter algum tipo de fiscalização entendeu-se que seria necessário criar uma Corte 
Especial, uma Corte Constitucional, a princípio fora dos 03 (três) poderes, que tinha o papel de 
invalidar, com efeitos gerais, as leis editadas pelo Parlamento que contrariasse a Constituição. Por 
isso, que se fala em “legislador negativo”. 

Se for um órgão que não compõem os poderes é chamado de Corte. Se for um órgão que 
compõe o judiciário é um Tribunal Constitucional, como há no Brasil e na Alemanha. Mas na 
Europa a regra é uma Corte Constitucional. 

O arquétipo desse modelo de controle incluía a atribuição, a uma Corte instituída 
especialmente para este fim, do poder de eliminar a norma inconstitucional do ordenamento 
jurídico. A razão disso é que vigorava, naquele continente, a ideia de que o “juiz comum” não 
poderia desconsiderar a lei em razão do princípio da supremacia do Parlamento (SARLET; 
MARINONI; MITIDIERO, 2019). 

Deve-se tal sistema – concentrado – a HANS KELSEN, autor do projeto da Constituição 
austríaca de 1920. Enquanto uma lei não fosse reconhecida como inconstitucional pela Corte 
Constitucional, presumia-se válida. O fato de eliminar a lei inconstitucional do ordenamento 
jurídico conferiu à Corte Constitucional o dogma de “legislador negativo”. 

 

 
6. Efeitos da Decisão  

 Sistema norte-americano X austríaco: 

•   Norte-americano: a lei que contraria a Constituição é nula. Se ela é nula, ela já nasceu nula, 
há um estado pré-existente. E a decisão que reconhece a nulidade é declaratória. A decisão 
declaratória é aquela que reconhece o estado pré-existente, ela apenas declara algo que já 
existe. Por isso, os efeitos dessa decisão são “ex tunc” (retroativos). 

•   Austríaco: a decisão é anulável. Enquanto a Corte Constitucional ou Tribunal 
Constitucional não declara a lei inválida, ela continua válida e os juízes comuns tem que 
continuar aplicando essa lei. Assim, a decisão é desconstituía8 ou constitutiva negativa. E 
os efeitos, em regra, são “ex nunc” (prospectivos). 
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O Brasil adota a teoria da nulidade (norte-americana) ou a teoria da anulabilidade 
(austríaca)?  

O Brasil adota a teoria da nulidade (norte-americana) como regra. 

 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO 

Lei n. 9.868/99, 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. 

Assim, a regra é que a decisao que declara a inconstitucionalidade retroage, porque 
a lei já nasceu morta. Não se pode permitir que uma lei que viola a Constituição produza 
efeitos por força da supremacia formal da Constituição.  

Mas, execpcionalmente, é possível que a teoria da nulidade, que é um princípio 
constitucional implícito (obra de Gilmar Mendes), seja ponderada em alguns casos e, assim, 
será afastado e permitir que lei produza efeitos durante um tempo. Isso vai acontecer quando 
a nulidade for ponderada e tiver o menos peso em face de segurança jurídica.  

O STF estende tal possibilidade ao controle difuso (RE 500.171-ED/GO, j. em 16.3.11). 

 Apesar de a previsão ser apenas para ADI, ADC, ADO, no controle difuso, por exemplo 
em um recurso extraordinário, em outras ações comuns ou constitucionais, que não sejam de 
controle concentrado, o Supremo permite também a aplicação desse dispositivo, a chamada 
modulação dos efeitos. 

Essa modulação dos efeitos tem que ser feita na mesma sessão em que o Suprmeo define 
o mérito da ADI ou ela pode ser feita em uma sessão posterior separada? Pode ser feita separada, 
enquanto não houver transitado em julgado a decisão. 

Assim, caso o STF, ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, declare a lei ou ato normativo 
inconstitucional, poderá, de ofício, fazer a modulação dos efeitos dessa decisão (ADI 5.617-
ED/DF, j. em 2.10.18). 

  • Após o julgamento da ADI, foram opostos embargos de declaração pela Mesa da Câmara 
dos Deputados, buscando a modulação dos efeitos da decisão.  
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  • O Plenário, por maioria, não conheceu dos embargos de declaração, por 
extemporaneidade, mas admitiu, tendo em vista o disposto no art. 27 da Lei 9.868/1999, a análise 
da modulação de efeitos (Informativo 918). 

 

Modulação em juízo de (não) recepção 

“(...) O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da 
Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, 
modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados 
em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 
6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos. (RE 600.885, j. em 9.2.11). 

 

 

7. Diferenças entre os Sistemas  

 

 Esse quadro é muito importante! Fique atento! 

 

 

 

 

8. Histórico no Brasil  
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•   A primeira Constituição brasileira, de 1824, Constituição Imperial, não teve controle de 
constitucionalidade. Porque nos Estados Unidos era algo novo e não deu tempo de chegar 
ao Brasil. A Constituição de 1824 foi totalmente influenciada pelo sistema francês. 

•   Constituição de 1891: acolheu o controle difuso. Foi a cópia da Constituição dos Estados 
Unidos. Adotou o sistema presidencialista de governo; a república; a forma federativa; 
sistema de freio e contrapesos. 

•   Constituição de 1934:  

Trouxe três inovações importantes:  

(a) a ADI Interventiva (controle concentrado de constitucionalidade, porque ela só podia 
ser decidida pelo STF);  

(b) a cláusula de reserva de plenário; 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; 

Fique atento principalmente a esta Constituição! Costuma ser objeto de prova. 

•   Constituição de 1946: a EC 16/65 introduziu o controle abstrato (ADI genérica) e permitiu 
a ADI estadual; 

Esta Constituição também cai muito em prova. 

•   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 dessas ações objetivas. 

Fique atento! Até 05 de outubro de 1988, apenas o Procurador-Geral da República podia 
provocar o Supremo em relação a inconstitucionalidade da lei via principal. A partir desta 
data, foi ampliada a legitimação. 
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9. Espécies de Inconstitucionalidade 

 

v   Inconstitucionalidade POR AÇÃO 

É quando se edita lei ou ato normativo que viola a Constituição Federal. 

Pode se dar mediante vício material (inconstitucionalidade nomoestática), é quando o 
próprio conteúdo da lei contraria a Constituição, por exemplo, uma lei que permite a tortura nas 
delegacias de polícia, ela viola a dignidade da pessoa humana e as regras que proíbem a tortura; 
ou vício formal (inconstitucionalidade nomodinâmica), é aquele que se dá quando no processo de 
gestação da lei há uma violação, uma incompatibilidade com a Constituição, não se segue o rito 
adequado para criar a lei. 

Esta última é subdividida em: 

§   Inconstitucionalidade formal orgânica - inobservância da competência legislativa do 
ente federado para a elaboração do ato. (ex.: Lei editada pelo Estado invadindo 
competência da União); 

§   Inconstitucionalidade formal propriamente dita - inobservância do devido processo 
legislativo. Vício formal subjetivo: verificado na fase de iniciativa. Vício formal 
objetivo: verificado nas demais fases do processo legislativo, posteriores à fase de 
iniciativa; 

 

v   Inconstitucionalidade POR OMISSÃO 

É possível que a Constituição determine expressamente ou implicitamente que o legislador 
ou algum órgão estatal edite uma lei ou um ato normativo. Se o Poder Público não edita e lei ou o 
ato normativo descumpre a Constituição. E, assim, há uma inconstitucionalidade por omissão. 

E pode ser resolvida ou por uma ADO, no âmbito abstrato, ou pelo Mandando de Injunção, 
no âmbito concreto. 

 

v   Inconstitucionalidade POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS 
OBJETIVOS DO ATO 

Alguns autores, a exemplo de CLÈMERSON MERLIN CLÈVE (2000, p. 40), tomando de 
empréstimo lições de GOMES CANOTILHO, fazem referência a um tipo de inconstitucionalidade 
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formal pelo não atendimento a “pressupostos constitucionalmente considerados como elementos 
determinativos de competência dos órgãos legislativos em relação a certas matérias”. Seriam 
pressupostos objetivos, tradicionalmente não alocados no processo legislativo, por serem 
elementos externos ao procedimento de formação das leis (CANOTILHO, 2003, p. 1322). 

Exemplos: a edição de medida provisória sem a satisfação dos pressupostos da relevância 
e da urgência (CF, art. 62, caput); a criação de Municípios sem a prévia consulta das populações 
diretamente interessadas, via plebiscito (CF, art. 18, § 4º). 

 

v   Inconstitucionalidade POR VÍCIO DE DECORO PARLAMENTAR 

Essa inconstitucionalidade é a mais provável de cair em prova. Fique atento! 

No julgamento virtual das ADIs 4.887/DF, 4.888/DF e 4.889/DF, finalizado em 10.11.20 
(Informativo 998), o STF anotou que, em tese, é possível o reconhecimento de 
inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador quando eivada de vício a 
manifestação de vontade do parlamentar no curso do devido processo constituinte derivado, 
pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa e fragilizam a 
democracia representativa. 

Segundo a Corte, inclui-se no devido processo legislativo a observância dos princípios da 
moralidade e da probidade. Assim é que “o vício de corrupção da vontade do parlamentar e de seu 
compromisso com o interesse público subverte o regime democrático e deliberativo adotado pela 
CF e ofende o devido processo legislativo por contrariar o princípio da representação 
democrática que deve, obrigatoriamente, nortear a produção de normas jurídicas”. 

Contudo, por força do princípio da presunção de inocência e da legitimidade dos atos 
legislativos, é imperiosa a comprovação de que a norma tida por inconstitucional não teria sido 
aprovada, se não houvesse o grave vício a corromper o regime democrático pela “compra de 
votos”. Sem essa demonstração inequívoca, não se há de declarar a inconstitucionalidade de 
emenda constitucional ou de lei promulgada. No caso concreto, o STF entendeu que não se poderia 
reconhecer a inconstitucionalidade formal por vício de decoro parlamentar nas EC 41/2003 e 
47/2005. 
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® Informativo 998 – STF 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

É possível que uma emenda constitucional seja julgada formalmente inconstitucional 
se ficar demonstrado que ela foi aprovada com votos “comprados” dos parlamentares e que 
esse número foi suficiente para comprometer o resultado da votação  

Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo 
constituinte reformador quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso 
do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a 
probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa.  

Caso concreto: ADEPOL ajuizou ADI pedindo a declaração de inconstitucionalidade formal 
da EC 41/2003 e da EC 47/2005 sob o argumento de que elas foram aprovadas com votos 
“comprados” de Deputados Federais condenados no esquema do “Mensalão” (AP 470).  

O STF afirmou que, sob o aspecto formal, as emendas constitucionais devem respeitar o 
devido processo legislativo, que inclui, entre outros requisitos, a observância dos princípios da 
moralidade e da probidade. Assim, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal 
no processo de reforma constituinte quando houver vício de manifestação de vontade do 
parlamentar, pela prática de ilícitos. Porém, para tanto, é necessária a demonstração inequívoca de 
que, sem os votos viciados pela ilicitude, o resultado teria sido outro.  

No caso, apenas sete Deputados foram condenados pelo Supremo na AP 470, por ficar 
comprovado que eles participaram do esquema de compra e venda de votos e apoio político 
conhecido como Mensalão. Portanto, o número comprovado de “votos comprados” não é 
suficiente para comprometer as votações das ECs 41/2003 e 47/2005. Ainda que retirados os votos 
viciados, permanece respeitado o rígido quórum estabelecido na Constituição Federal para 
aprovação de emendas constitucionais, que é 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. STF. 
Plenário. ADI 4887/DF, ADI 4888/DF e ADI 4889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
10/11/2020 (Info 998).  

“Mensalão”  

“Mensalão” foi um escândalo político segundo o qual, durante o primeiro mandato do 
Presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores (PT) teria pago a vários Deputados Federais a quantia 
mensal de R$ 30 mil para que votassem os projetos da Câmara dos Deputados em favor do 
Governo Federal.  

Em outras palavras, teria havido “compra de votos” ou “compra de apoio parlamentar”.  
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O esquema teria começado em 2002 e sido descoberto em 2005.  

O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia (AP 470) contra os envolvidos e 
diversas pessoas foram condenadas.  

Em suma, durante os anos de 2002 e 2005 alguns Deputados Federais foram “subornados” 
para votarem medidas provisórias, projetos de lei e propostas de emenda constitucional.  

Diante dessa constatação, indaga-se: eventual lei ou emenda constitucional aprovada 
nesse período e que teve, para a sua aprovação, o cômputo de votos “comprados”, estaria 
maculada por vício formal a ensejar a sua inconstitucionalidade?  

Na doutrina, o primeiro a tratar sobre o assunto foi Pedro Lenza. Escreveu o autor:  

“6.3.4. Vício de decoro parlamentar Como se sabe e foi publicado em 
jornais, revistas etc., muito se falou em um esquema de compra de votos, 
denominado “mensalão”, para votar de acordo com o governo ou em certo 
sentido. (...) O grande questionamento que se faz, contudo, é se, uma vez 
comprovada a existência de compra de votos, haveria mácula no processo 
legislativo de formação das emendas constitucionais a ensejar o 
reconhecimento da sua inconstitucionalidade. Entendemos que sim, e, no 
caso, trata-se de vício de decoro parlamentar, já que, nos termos do art. 55, 
§ 1.º, “é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos 
no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas”. Dito isso, 
cabe lembrar que, no julgamento da AP 470 (conhecida como 
“mensalão”), ficou demonstrado o esquema de corrupção para compra de 
apoio político. (...)” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 195-196). 

ADI  

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL, invocando a argumentação 
acima exposta, ajuizou ADI no STF pedindo a declaração de inconstitucionalidade formal de 
dispositivos da EC 41/2003 e da EC 47/2005.  

A autora alegou que as normas impugnadas estão maculadas pelo:  

“vício insanável de violação de decoro parlamentar (CF, art. 55, § 1º) (…) 
[porque] a PEC 40/03 que foi promulgada sob o n. 41/03 (Reforma da 
Previdência) somente foi aprovada em razão de um conluio criminoso 
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praticado por membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo, 
conforme ficou demonstrado de forma clara na Ação Penal n. 470. (...) A 
inconstitucionalidade formal estaria evidenciada “em razão da afronta ao 
princípio da moralidade (CF, art. 37, caput, tendo em conta que o processo 
legislativo foi, inequivocadamente, imoral e fraudado, como já ficou 
demonstrado nos presentes autos (venda de votos). Maculada, destarte, ‘a 
essência do voto e o conceito de representatividade popular (CF, art. 1º, 
parágrafo único).”  

Para o STF, em tese, é possível reconhecer a inconstitucionalidade com base nesse 
argumento?  

Na teoria, sim.  

Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo 
constituinte reformador quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar 
no curso do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a 
moralidade, a probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa. STF. 
Plenário. ADI 4887/DF, ADI 4888/DF e ADI 4889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
10/11/2020 (Info 998).  

Para que se tenha um “devido processo constituinte reformador”, é necessário que se respeite 
não apenas as exigências expressas no art. 60 da Constituição Federal, sendo indispensável 
também que se observem os princípios que legitimam a atuação das casas congressuais brasileiras. 
Inclui-se, no devido processo legislativo, a observância dos princípios da moralidade e da 
probidade, voltados a “impedir que os dispositivos constitucionais sejam objeto de alteração 
através do exercício de um poder constituinte derivado distanciado das fontes de legitimidade 
situadas nos fóruns de uma esfera pública que não se reduz ao Estado”.  

Nesse sentido, o vício de corrupção da vontade do parlamentar e de seu compromisso com 
o interesse público subverte o regime democrático e deliberativo adotado pela Constituição e 
ofende o devido processo legislativo por contrariar o princípio da representação democrática que 
deve, obrigatoriamente, nortear a produção de normas jurídicas.  

Demonstrada a interferência ilícita na fase de votação pela prevalência de interesses 
individuais do parlamentar, admite-se o reconhecimento de inconstitucionalidade formal de 
emenda constitucional ou norma infraconstitucional.  
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Como se adota a presunção de legitimidade, deve-se comprovar o vício e sua influência 
na votação  

Entretanto, de acordo com o princípio da presunção de inocência e da legitimidade dos atos 
legislativos, há de se comprovar que a norma tida por inconstitucional não teria sido aprovada, se 
não houvesse o grave vício a corromper o regime democrático pela “compra de votos”. Sem a 
demonstração inequívoca de que sem os votos viciados pela ilicitude o resultado do processo 
constituinte reformador ou legislativo teria sido outro, com a não aprovação da proposta de emenda 
constitucional ou com a rejeição do projeto de lei, não se há declarar a inconstitucionalidade de 
emenda constitucional ou de lei promulgada.  

Voltado ao caso concreto  

No caso concreto, o STF entendeu que não ficou demonstrado que as Emendas 
Constitucionais 41/2003 e 47/2005 só foram aprovadas por conta do “esquema de compra de 
votos”.  

O número alegado de votos comprados não foi suficiente para comprometer o resultado das 
votações ocorridas na aprovação das emendas constitucionais, razão pela qual não fazia sentido 
declarar a inconstitucionalidade formal dos referidos atos normativos.  

Sete Deputados foram condenados pelo Supremo na AP 470, por ficar comprovado que eles 
participaram do esquema de compra e venda de votos e apoio político conhecido como Mensalão. 
Portanto, o número comprovado de “votos comprados” não é suficiente para comprometer as 
votações das ECs 41/2003 e 47/2005. Ainda que retirados os votos viciados, permanece respeitado 
o rígido quórum estabelecido na Constituição para aprovação de emendas constitucionais, que é 
3/5 em cada casa do Congresso Nacional.1 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dizer o Direito – Informativo 998 do STF https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2020/12/info-998-stf.pdf 
Acessado em: 22.04.2021 
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v   Inconstitucionalidade originária: 

A inconstitucionalidade surge no momento da edição do ato normativo violador da 
Constituição. É a hipótese mais comum. 

 

v   Inconstitucionalidade superveniente: 

 Superveniente é a inconstitucionalidade que se manifesta em momento posterior à 
edição do ato normativo. Nessa hipótese, o ato originalmente constitucional, após certo lapso 
temporal, passa para o terreno da inconstitucionalidade. 

 a) Inconstitucionalidade superveniente decorrente da reforma constitucional ou da 
promulgação de nova Constituição. 

 “Em se tratando de leis anteriores à Constituição Federal vigente, não há de se cogitar – 
como tem entendido o STF – de inconstitucionalidade, mas, sim (e se for o caso), de revogação, 
matéria estranha à representação de inconstitucionalidade” (Representações 1.012 e 1.016, j. em 
20 e 27 de setembro de 1979). 

Nesse caso, o STF entende que não existe inconstitucionalidade formal e sim uma 
revogação.  

Essa hipótese não é admitida. 

 

b) Inconstitucionalidade superveniente decorrente de mudanças fáticas e jurídicas em 
relação ao parâmetro e à norma objeto do controle (na vigência de uma mesma 
Constituição). 

 Saindo da esfera do direito constitucional intertemporal, defende a doutrina a possibilidade 
de reconhecimento da inconstitucionalidade material superveniente, resultante de um 
processo de mutação constitucional (CLÈVE, 2000, p. 55).  

 Rcl 4.374: reconheceu-se, anos antes (ADI 1.232), que o benefício assistencial de prestação 
continuada ao idoso e ao deficiente estipulado pela Lei de Organização da Assistência Social – 
LOAS era constitucional, sobretudo o seu requisito financeiro (renda mensal per capita inferior a 
¼ do salário mínimo).  Com o passar dos anos, atendendo às novas conjunturas econômica e social, 
novas leis foram editadas, estabelecendo critérios mais elásticos para a concessão de outros 
benefícios assistenciais. Com isso, verificou o STF a ocorrência do processo de 
inconstitucionalização do art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993, com a consequente declaração de sua 
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inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade. Veja que o critério financeiro, 
inicialmente tido como apto a cumprir o comando constitucional, com o passar do tempo não se 
revelou adequado para o desiderato constitucional de eliminar ou combater a fome e a pobreza. 

 

v   Inconstitucionalidade progressiva 

Enquanto permanecer uma determinada situação, a lei deve ser considerada ainda 
constitucional, por razões de segurança jurídica ou para evitar prejuízos maiores. Ou, ainda, 
quando estiver em trânsito para a inconstitucionalidade. 

Isso, geralmente ocorre, quando há uma mudança de atribuições constitucionais (de 
competências). 

Exemplo: 

“Enquanto não criada por lei, organizada – e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na 
unidade da Federação – a Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do CPP, estando 
o MP legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista.” (RE 135.328, j. 1994). 

 

v   Inconstitucionalidade consequencial, derivada, por arrastamento, “por 
atração” ou “por reverberação normativa” 

A declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo acaba por atingir outro não 
expressamente impugnado na inicial. Deve haver uma relação de interdependência entre o 
dispositivo questionado e outro não impugnado. Neste caso, até mesmo atos infralegais podem 
ser atingidos (ADI 3.645, j. 2006). 

Exemplo concreto de 2018: uma lei complementar do Distrito Federal permitia que o marido 
ou a esposa da vítima de um crime hediondo receberia uma pensão vitalícia do governo do DF.  

O Ministro Barroso entendeu que a lei é inconstitucional, porque viola a razoabilidade, a 
proporcionalidade. Só que na petição inicial só foi impugnado um artigo, o artigo 3º da lei 
complementar, que falava da pensão. E o Barroso e o Supremo entenderam que outros artigos 
também tinham que ser declarados inconstitucionais mesmo não impugnados na inicial. Por quê? 

Porque eles eram normativamente dependentes do artigo 3º e por atração, por reverberação 
normativa eles podem ser alcançados pela declaração de inconstitucionalidade. 
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Isso pode ser mesmo de outra lei, não só artigos da mesma lei, como até mesmo de um ato 
infralegal. 

 

 

10. Tipos de Controle de Constitucionalidade 

Há vários critérios. Vejamos: 

 

a)   Quanto ao momento do controle:  

 • Preventivo: realizado na fase de elaboração legislativa. Caso de impetração de MS por 
Parlamentar (STF, MS 20.257/DF); 

Em regra, ele é feito pelo próprio Parlamento. 

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

Em regra, ele é feito pelo próprio Judiciário. 

 

Controle político repressivo: 

1) Art. 49, inciso V: “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. 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.”; 

3) 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.” 

É uma sumula muito criticada, mas enquanto ela não for realmente cancelada ela ainda 
continua podendo ser cobrada em concurso público. 
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Controle jurisdicional preventivo:  

 A apreciação preventiva da constitucionalidade de leis e atos normativos ocorre apenas em 
face de duas situações singulares (MS 20.257, j. 8.10.1980):  

 • para o efeito de paralisar-se, nas Casas do Congresso Nacional, a tramitação de projeto 
de lei ou emenda constitucional por vício formal; 

Exemplo: uma lei que trata do regime jurídico do servidor publico federal só pode ser 
iniciada pelo Presidente da República, mas o Presidente da República não deflagrou esse projeto 
de lei e, sim, um Deputado Federal. Há um vício formal subjetivo. Esse vício é insanável. 

 • para o efeito de paralisar-se, nas Casas do Congresso Nacional, a tramitação de emenda 
à Constituição (e não de projeto de lei) tendente a abolir cláusulas pétreas.  

 O STF firmou jurisprudência no sentido de que somente os Deputados Federais e 
Senadores da República – com a consequente exclusão de terceiros estranhos à instituição 
parlamentar  – possuem legitimidade para provocar o STF, via mandado de segurança, e 
questionar a integridade do processo de formação de leis e de emendas à Constituição. 

 

 

 

b)   Quanto à concentração/competência:  

 • Controle difuso (norte-americano): a competência para exercer o controle difuso (ou 
aberto) é atribuída a todos os órgãos do Poder Judiciário. 
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 • Controle concentrado: realizado por uma corte constitucional. 

O Brasil adota os dois. 

 

c)   Quanto à natureza:  

 • Controle concreto, incidental ou por via de exceção: a constitucionalidade é analisada 
em um processo subjetivo. Antes de decidir a questão de fato formulada no pedido, será necessário 
aferir, incidentalmente, a questão de direito envolvendo a compatibilidade entre a lei e o parâmetro 
constitucional; 

Exemplo: 

Imagine que o professor Gustavo está tendo problemas com a sua operadora de telefonia. E 
ela está cobrando a mais e ele acha que é ilegal. Ele entra com uma ação no judiciário pedindo que 
a operadora pare de cobra-lo a mais, que haja uma declaração de inexigibilidade do débito e uma 
repetição do indébito, por exemplo. 

Só que na constatação a operadora alega que a cobrança dela está sendo a mais do que o 
contratado, porque existe uma lei, editada pelo Congresso Nacional, que permite que ela cobre a 
mais quando se enquadrar em algum motivo específico da lei. 

O juiz quando for decidir na sentença terá que decidir primeiro se a lei é constitucional ou 
não. Para depois decidir para quem deferir a ação. 

 • 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. 

 

 

Com isso, encerramos a aula de Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade. 

 Caso vocês ainda tenham alguma dúvida podem entrar em contado com o professor 
Gustavo Fernandes, através de seu Instagram @gustavo_fernandes_sales ou por e-mail 
gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Há bastante conteúdo para você fixar e estudar! Façam 
questões para fixar essa aula. Espero ter ajudado e espero vê-los em outras aulas aqui no 

Instituto Fórmula. Um grande abraço e bons estudos! ☺ 
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Controle Difuso 
Aula 2 

 
 
 

Direito Constitucional 
 

Controle Difuso 
 

Introdução 
 
 Olá, meus amigos! Sejam muito bem vindos a mais uma aula!  
Vamos dar sequência a aula de Controle de Constitucionalidade aqui no Instituto Fórmula! 
Hoje o assunto da aula será sobre o Controle Difuso de Constitucionalidade. Só questões 

específicas dessa modalidade de Controle. 
 
Caso você queira tirar alguma dúvida a respeito do Direito Constitucional com o professor 

Gustavo Fernandes entre em contato com ele pelo Instagram @gustavo_fernandes_sales ou pelo 
e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. 
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1. Quem pode realizar o Controle Difuso (competência)? 

 Quem estudou a Teoria Geral de Controle de Constitucionalidade sabe que ele surge na 
história moderna nos Estados Unidos, no caso Marbuy vs Madison de 1803. E vai lembrar que o 
chief justice (presidente da Suprema Corte), Jonh Marshall, declarou as duas conclusões magnas 
de que é um poder e um dever de todo juiz de declarar a inconstitucionalidade da lei contrária a 
Constituição, ou seja, de proteger a supremacia da Constituição norte-americana. Então, quem 
protege a Constituição norte-americana em útimo caso são os juízes, todos eles. Por isso, essa 
competência é chamada difusa. E, por isso, é o controle difuso de constitucionalidade. 

 Quem adota o controle difuso, então, permite que todos os órgãos com poder jurisdicional 
realizem o controle. 

 O Brasil adota o controle difuso? Sim, junto com o controle concentrado. O Brasil adota o 
modelo misto.  

 Assim, veja a seguir quem pode realizar o controle difuso: 

•  Qualquer juiz ou Tribunal do país – tem que ser um Tribunal do Judiciário; 

 

•  CNJ? (STF, MS 31.667 AgR/DF, j. 11.9.2018 – Info 915) 

Embora o CNJ seja um órgão integrante do judiciário, ele é um órgão administrativo. 
E, assim, ele não tem função jurisdicional. O STF já firmou esse entedimento em vários 
momentos.  

O CNJ não realiza controle de contitucionalidade. 

Porém, o CNJ pode afastar a aplicação de uma lei ou deixar de aplicar uma lei, por 
entender que ela viola a Constituição em um caso concreto, desde que o CNJ se baseie 
no entendimento firmado pelo Supremo. 

 

O Supremo realiza apenas o controle concentrado? Ou ele realiza também o controle 
difuso? Ele também realiza o controle difuso. Por meio de: 

•  Recurso extraordinário (meio recursal que se chega até o STF) ou recusro ordinário (de 
decisão de juiz federal que jula crime político), Mandado de Segurança, Habeas Corpus; 



 

30 

E o STJ também em qualquer processo que chegue até ele. E no Recurso especial? 

•  Recurso especial: o STJ pode sim analisar uma violação a Constituição no próprio Recurso 
especial. Quando? Quando se tratar de um questão nova. Veja a seguir: 

“O Superior Tribunal de Justiça, 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 Supremo Tribunal Federal em face do recurso extraordinário, ou suscitar 
matéria preclusa. 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” (CUNHA JR., 2017). 

Veja a jurisprudência: 

“Deveras, a atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a 
interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 
Justiça em recurso especial somente é cabível quando a questão constitucional, objeto da 
controvérsia, for   diversa daquela decidida pela instância ordinária e tenha sido, 
originariamente, apreciada pelo STJ” (STF, EDiv nos ED no AgR no RE 761.587, j. em 2017). 
 
 

 

 

 2. Legitimidade para Provocar o Controle Difuso 

 A legitimidade para provocar o controle difuso. 

•   As partes de um processo; 

•    Os terceiros intervenientes; 

•   O Ministério Público, quando oficia no processo; 

•   O juiz e os Tribunais, de ofício; 
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STF, em sede de recurso extraordinário?  

“O Supremo Tribunal Federal, contudo, tem recusado essa doutrina da declaração judicial 
de ofício da inconstitucionalidade da lei na hipótese estrita de recurso extraordinário, 
exigindo o necessário prequestionamento” (CUNHA JR., 2017, p. 279; RE 117.805/PR, j. 
1993). 

Se ultrapassada da fase do prequestionamento, que é um requisito procedimental do recurso, 
o Supremo pode analisar a inconstitucionalidade de ofício. Agora, se o recurso é barrado no 
prequestionamento, aí não pode o Supremo de ofício dizer que tem uma inconstitucionalidade, 
porque ele não conheceu do recurso. 

 

Tribunais podem suscitar o controle difuso de forma originária? 

Imagine que o TRF da 4ª região está julgando um recurso (apelação). E ele se depara com 
uma inconstitucionalidade que não foi objeto da primeira instância. Ele poderá se manifestar 
quanto a isso? 

Pode. Não é preciso que isso tenha sido chamado atenção na primeira instância. Isso pode 
surgir só depois. 

“O juiz e os tribunais têm poder de declarar a inconstitucionalidade de lei ainda que as partes 
ou o Ministério Público calem sobre a questão. (...) O juiz de 1º grau pode declarar a 
inconstitucionalidade da lei em qualquer fase do processo. Pela mesma razão, os Tribunais 
Estaduais e Regionais Federais, em relação à matéria que lhes é submetida mediante recurso, 
podem suscitar o incidente de inconstitucionalidade de ofício, ainda que nada tenha sido dito 
pelo recorrente” (SARLET, 2017, p. 1014). 

STJ: “A argüição de inconstitucionalidade, por via de exceção, exercitada através de 
controle difuso de constitucionalidade, não necessita haver sido ventilada no juízo de primeiro 
grau, para ser apreciada perante a instância recursal” (REsp 237.705/RS, DJ 21.2.2000). 

 

Prova: TRF - 3ª REGIÃO - 2018 - Juiz Federal Substituto.  

O controle difuso de constitucionalidade (ou por via de exceção ou defesa) é realizado, entre 
outros órgãos, por juízes federais e Tribunais Regionais Federais. Nesse tema, considerando-se 
posição majoritária na doutrina e jurisprudência, pode-se asseverar que o teor de arguição de 
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inconstitucionalidade, por via de exceção, suscitada em processo subjetivo, não necessita ter sido 
previamente apresentado no juízo de primeiro grau para que tenha admitida sua apreciação na 
instância recursal. 

Gabarito: certo. 

 

 

 
 
3. Objeto do Controle Difuso   

Subsiste um espaço residual expressivo para o controle difuso (admite mais objetos) relativo 
às matérias não suscetíveis de exame no controle concentrado (objeto muito mais limitado): 

§   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. 

 

 

 
4. Parâmetro do Controle Difuso  

São duas situações que se deve atentar, vejamos: 

1)   Controle de constitucionalidade de lei pré-constitucional: o controle incidental realiza-
se em face da Constituição sob cujo império foi editada a lei ou ato normativo. Não é rara 
a declaração de inconstitucionalidade de uma norma editada sob a vigência e em face da 
Constituição de 1969 (RE 148.754; RE 269.700).  

Nesse caso, aplica-se a exigência do art. 97, CF. 

Artigo 97 da CF: 
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Art. 97. 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.         (Vide 
Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

Exemplo:  

Caso se tenha que analisar que uma lei de 1970 é constitucional ou não, qual que é o 
parâmetro? O parâmetro não pode ser a Constituição de 1988, porque quando a lei de 
1970 foi editada nem existia a Constituição de 1988.  

Então, o parâmetro que fundamenta a validade da lei de 1970 é a Constituição de 1969. Por 
isso, um juiz em controle difuso pode observar, que uma lei que é fundamento em um dos 
pedidos do processo, se esta lei é inconstitucional em face da Constituição de 1969 e 
declarar a inconstitucionalidade dela em face da Constituição já revogada. 

 

2)   Controle de legitimidade do direito pré-constitucional em face da Constituição 
vigente: recepção ou revogação. Utilizam-se os princípios de direito intertemporal.  

Não se aplica o art. 97 da CF. 

Aqui, não há o controle de constitucionalidade. O Gilmar Mendes chama de legitimidade, 
mas é de recepção ou não. 

 

QUESTÃO CESPE (TRF-5 – Juiz Federal – 2015):  

“No controle difuso de normas, é possível declarar a inconstitucionalidade de lei pré-
constitucional tendo como parâmetro a Constituição vigente à época de edição da lei, hipótese em 
que não será necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, visto não se tratar 
de violação à CF.”  

Gabarito: errado 
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QUESTÃO CESPE (DPU – 2015):  

“É possível o controle judicial difuso de constitucionalidade de normas pré-constitucionais, 
desde que não se adote a atual Constituição como parâmetro.”  

Gabarito: correto 

 

 
5. Cláusula de Reserva de Plenário  

Na Constituição o único dispositivo que se tem a respeito é o artigo 97. 

Artigo 97 da CF: 

Art. 97. 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.         (Vide 
Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

A Constituição não traz o procedimento, traz apenas isso e implicitamente ela delega para a 
legislação ordinária.  

E o CPC de 2015 trata do tema nos artigos 948 a 950. 

Artigo 948 a 950 da CF: 

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de 
ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público 
e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o 
conhecimento do processo. 
Art. 949. Se a arguição for: 
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu 
órgão especial, onde houver. 
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. 
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 Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do 
tribunal designará a sessão de julgamento. 
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do 
ato questionado poderão manifestar-se no incidente de 
inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as 
condições previstos no regimento interno do tribunal. 
§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da 
Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão 
constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento 
interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de 
requerer a juntada de documentos. 
§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 
postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a 
manifestação de outros órgãos ou entidades. 

 

Primeiro ponto: o artigo 93 diz que os tribunais que têm mais de 25 julgadores podem criar 
um órgão especial e o Regimento Interno vai dizer como esse órgão especial vai trabalhar, quais 
são suas competências (jurisdicionais e administrativas). 

Exemplo: TJSP (maior Tribunal do mundo). É razoável que toda terça e quinta esses tantos 
de desembargadores se reúnam para decidir questões jurisdicionais ou administrativas? Não, por 
isso a Constituição permitiu que ele criasse no seu Regimento Interno um órgão especial. E esse 
órgão especial composto de no máximo 25 desembargadores, ele é que vai receber delegações para 
decidir. 

Agora suponha que teve uma ação e tramitou na primeira instância e um recurso de apelação 
foi para uma turma cível. E a turma cível, então, do Tribunal, do TJDFT por exemplo, primeiro 
vai na mão do relator. Digamos que ele esteja lendo o processo e fala que tem uma 
inconstitucionalidade, que acha que a lei que o juiz aplicou viola a Constituição. O que ele faz? 

Ele ouve o MP, ouve as partes e submete a Turma. E a Turma decide se acolhe esse incidente 
de arguição de inconstitucionalidade ou não. Se a Turma fala não tem nada disso, prossegue no 
julgamento aplicando a lei. Se a Turma fala que a lei parece inconstitucional mesmo, acolhe o 
incidente e remete para o órgão especial ou para o plenário. 

O órgão especial vai decidir apenas a questão da inconstitucionalidade e devolve para a 
Turma ou Câmara concluir o julgamento. 
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Assim, são 03 (três) acórdãos. Se você entender que são 03, você entende o 
procedimento. 

O primeiro acórdão será da Turma ou Câmara acolhendo o incidente provocado por alguém 
ou pelo relator de ofício. É acolhido o incidente e mandado para o órgão especial. O órgão especial 
em um segundo acórdão vai dizer que aquela lei viola a Constituição ou não. Suponhamos que 
sim, que viola a Constituição. O caso é devolvido para a Turma ou Câmara e um terceiro acórdão 
irá julgar o caso concreto, o recurso, aplicando o entendimento vinculante da Turma. Se ela falou 
que a lei é inconstitucional não pode, então, aplicar a lei e decide o caso. 

 

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.”  

Então, o recurso cabível é em face do terceiro acórdão. Há na doutrina quem defenda que 
cabe embargos de declaração para os acórdãos anteriores. Mas o que se pode recorrer para as 
provas é a decisão final, que permite recurso. 

 

Súmula Vinculante 10:  

“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.” 
 

Reclamação e Enunciado 10 da Súmula Vinculante.  

A Primeira Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para julgar procedente 
reclamação em que se discutia se o afastamento da aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 
teria violado o Enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF. A reclamante sustentou que o tribunal 
de origem teria infringido o referido enunciado ao negar vigência ao § 1º do art. 25 da Lei 
8.987/1995, o qual estabelece a possibilidade de a concessionária de serviço público contratar com 
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 
concedido. O Colegiado concluiu que a literalidade do dispositivo, efetivamente, permite a 
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terceirização, e a sua não aplicação à situação concreta importa em negativa de vigência, sem 
a devida observância à reserva de plenário (Rcl 27.068/MG, j. em 5.3.18 – Info 896). 
 

Informativo 848:  

Não viola a SV nº 10 a decisão do órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a 
norma infraconstitucional por entender:  

a) não haver subsunção aos fatos; ou  

b) que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem 
potencial ofensa direta à Constituição. 

No caso da presente reclamação, interpretou-se a legislação infraconstitucional respectiva 
(Lei 8.987/1995), à luz da decisão proferida pelo STF na ADPF 46, sem qualquer indício de 
declaração de inconstitucionalidade da referida norma (Rcl 24.284/SP, j. em 22.11.2016). 

 

Exceções à cláusula de reserva de plenário 

Esse ponto é muito importante, pois informa quando não precisa observar essa cláusula! 
Fique atento.  

a)   Quando incidir a hipótese do art. 949, parágrafo único do CPC, isto é:  

a.1) quando já houver pronunciamento do órgão especial ou do pleno do tribunal em 
questão (eficácia intramuros – dentro do próprio tribunal não se pode mais questionar); 
ou  

a.2) quando já houver pronunciamento do pleno do STF, o qual prevalece sobre qualquer 
outro entendimento.  

Há precedente do STF no sentido de que deve ser afastada a incidência da reserva de plenário 
“quando o entendimento adotado pelo acórdão recorrido se revela alinhado com a jurisprudência 
assentada pelo Plenário ou por ambas as Turmas deste Tribunal” (ARE 784.441, j. 15/2/2016).  

E ainda, no ARE 914.045, j. 16.10.15, o STF fixou a seguinte tese: “É desnecessária a 
submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em 
jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.” (ARE 914045, j. em 
16.10.15); 
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Prova: FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto.   

A cláusula de reserva de plenário (regra do full bench), nos termos da Constituição Federal 
e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), tem aplicabilidade à decisão fundada em 
jurisprudência das Turmas ou Plenário do STF, não se aplicando, contudo, na hipótese de se fundar 
em entendimento sumulado do órgão de guarda constitucional. 

Gabarito: errado. 

 

b)   Quando se tratar de decisão de Turma Recursal de Juizado Especial, por não ser 
considerada, na essência, um “tribunal” (ARE 792.562-AgR, j. 18/3/2014). 

 

c)   Em caso de juízo de não recepção – incompatibilidade material entre a lei pré-
constitucional e a Constituição superveniente –, que enseja a revogação da norma, pelo 
entendimento cinquentenário do STF (Rcl 15.786-AgR, j. 18/12/2013) 

Exemplo: lei de 1970. 

 

d)   Na declaração da constitucionalidade da norma; 

 

e)   Em caso de interpretação conforme a Constituição.  

É que na interpretação conforme a Constituição há o reconhecimento da conformidade entre 
a lei e a Constituição, isto é, é realizado um juízo positivo de interpretação, e não a declaração de 
inconstitucionalidade (AMARAL JÚNIOR, 2002, p. 97); 

 

f)   Decisões de 1ª instância; 

 

g)   Em decisões cautelares, mesmo quando deferem a suspensão provisória da eficácia da 
lei ou do ato normativo (Rcl 10.864-AgR, j. 24/3/2011).  
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(...) Não caracteriza ofensa aos termos da Súmula Vinculante 10, mas tão somente ao art. 
10 da Lei 9.868/1999, o deferimento de medida liminar, em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, por maioria simples dos membros de Órgão Especial de Tribunal de Justiça 
(...). (Rcl 10.114-AgR, j. ..18/12/2013). 
 

Prova: FCC - 2018 - DPE-RS - Defensor Público.  

A incompatibilidade vertical das normas de grau inferior com as normas da Constituição 
Federal e a violação destas pela inércia legislativa é resolvida por intermédio de mecanismos 
criados pelo legislador constituinte. Quanto ao controle de constitucionalidade, 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, viola a cláusula de 
reserva de plenário prevista na Constituição Federal, sendo, no entanto, inaplicável a regra do full 
bench quando a decisão for proferida em sede cautelar. 

Gabarito: certo 

 

 

 
6. Efeitos do Controle Difuso  

Entendimento tradicional: 

No controle difuso, os efeitos serão INTER PARTES e EX TUNC (retroativos). Contudo, 
o STF já entendeu que, mesmo no controle difuso, é possível dar efeito ex nunc ou prospectivo 
(RE 197.917) – modulação dos efeitos. 

•   INFO 886: o STF entendeu pelo efeito vinculante de declaração incidental de 
inconstitucionalidade em sede de processo objetivo. Essa decisão, assim como acontece 
no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes e efeitos vinculantes (ADI 
3406/RJ e ADI 3470/RJ, j. 29/11/2017). 

Era uma ADI, dentro da ADI era impugnado uma lei do Estado de São Paulo e também do 
Estado do Rio de Janeiro. Só que incidentalmente o Supremo analisou uma lei federal e 
entendeu que a lei federal era inconstitucional para poder julgar o caso concreto, porque 
havia competência concorrente (normas gerais e normas especiais). E o Supremo declarou 
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a lei federal inconstitucional, como era dentro de uma ADI, com efeitos erga omnes e 
vinculantes (vale para todos) 

 

 

7. Resolução do Senado Federal  

CF, 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.”  

Então, o Supremo diz em recurso extraordinário que a lei “X”é inconstitucional. Pode o 
Senado, de ofício, ou provocado pelo Supremo ou pelo PGR, editar uma resolução que vai dizer 
que aquela lei “X” tem a sua execução suspensa em todo o âmbito jurídico. Assim, ela transforma 
o efeito inter partes de decisões do controle difuso do Suprmeo em efeitos erga omnes. 

 - Ato discricionário (ADI 15): não é obrigado a editar a resolução por conta da separação 
dos poderes.  

 - Senado Federal pode agir de ofício (RISF).  

- A resolução é irrevogável.  

- Não pode reduzir a decisão do STF. Porque quando se diz que pode suspender a execução 
no todo em parte é que o Supremo pode entender que a lei é toda inconstitucional ou apenas alguns 
artigos são inconstitucionais. Mas essa parte que o Supremo decide o Senado não pode nem 
ampliar e nem restringir. 

- No MS 16.512, j. 25.5.66, o STF teve oportunidade de discutir amplamente o instituto da 
resolução senatorial. A Corte reconheceu que o Senado não estava obrigado a proceder à 
suspensão do ato declarado inconstitucional. Porém, se o fizesse, deveria ater-se à “extensão 
do julgado do Supremo Tribunal”, não tendo “competência para examinar o mérito da 
decisão (...), para interpretá-la, para ampliá-la ou restringi-la” (MENDES; BRANCO, 2019).  

 - Diante dessa decisão, conclui GILMAR MENDES (MENDES; BRANCO, 2019): “Não 
pode a Alta Casa do Congresso, todavia, restringir ou ampliar a extensão do julgado proferido pela 
Excelsa Corte.” 
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- A doutrina moderna tem reconhecido que a competência do Senado prevista no art. 52, 
X da CF, apesar de necessária e importante ao tempo de sua instituição, em 1934, não mais revela 
utilidade, em vista do sistema jurídico desenhado pela CF/1988 e pela legislação 
infraconstitucional. 

 

Atualmente, a resolução senatorial serve apenas para conferir publicidade à decisão 
da Corte - tese de mutação constitucional? 

- Informativo 886: 

“(...) 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. E essa afirmação não incide em contradição no sentido de 
reconhecer a constitucionalidade da lei estadual que também é proibitiva, o que significa, por uma 
simetria, que todas as legislações que são permissivas — dada a preclusão consumativa da matéria, 
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º da lei federal — são também inconstitucionais.”  

 

Abstrativização do controle difuso X Teoria da transcendência dos motivos 
determinantes 
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Diferença entre a “abstrativização do controle difuso” e a “teoria da transcendência dos 
motivos determinantes”, que pretendem atribuir efeitos vinculantes a uma questão 
incidentalmente decidida. 

 Ocorre que, na primeira hipótese (abstrativização do controle difuso), a declaração 
incidental de inconstitucionalidade irá vincular os demais órgãos jurisdicionais e da Administração 
Pública quanto à invalidade daquela norma declarada inconstitucional (ex.: Lei X do DF), como 
ocorre no controle abstrato, fulminando-a.  

 No segundo caso (teoria da transcendência dos motivos determinantes), os motivos ou 
a fundamentação determinante (ratio decidendi) da declaração de inconstitucionalidade vinculam 
a todos, alcançando todas as normas que tratem daquela mesma matéria (ex.: Lei X do DF; Lei Y 
de SP; Lei Z de GO), sendo muito mais abrangente que a primeira hipótese. 

 

 

 
8. Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes  

Em alguns julgados mais antigos, o STF chegou a estender os limites objetivos e 
subjetivos das decisões proferidas em controle abstrato à ratio decidendi, ou seja, aos 
próprios fundamentos que embasaram a decisão (BARROSO, 2016, p. 248). 

 Por isso foram admitidas algumas reclamações contra atos administrativos e judiciais 
que contrariaram a interpretação constitucional dada pelo STF em sede de controle abstrato 
(RcL 1.987/DF, j. em 1/10/2003; Rcl 2.363, j. em 23/10/2003; posição do Min. Celso de Mello 
externada na Rcl 2.986/SE, j. em 12/3/2014). 

Não obstante, a Corte passou a rejeitar a eficácia transcendente de suas decisões, 
limitando o cabimento de reclamações somente ao que diz respeito ao ato impugnado, e não 
em relação à matéria discutida ou tese firmada (Rcl 3.014, j. em 10/3/2010; Rcl 22.012, j. em 
5/12/2017 – Informativo 887).  

 Mais recentemente, no julgamento da Rcl 30.104-AgR, em 10/5/2019, a 2ª Turma do STF 
assentou a “impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da 
transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta suprema corte – 
precedentes – ressalva da posição pessoal do relator desta causa, que entende cabível o emprego 
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do instrumento reclamatório nesses casos – diretriz jurisprudencial firmada pelo plenário do 
Supremo Tribunal Federal”. 

Será possível a reclamação, contudo, no caso da edição de súmula vinculante (CF, art. 
103-A, § 3º).  

Além disso, Barroso (2016, p. 250) alerta que, em alguns casos envolvendo a proteção à 
liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa, a Corte tem superado a rejeição à eficácia 
transcendente das decisões, e cita como exemplos a Rcl 18.638-MC, DJe de 17/9/2014; a Rcl 
18.290-MC, j. em 12/8/2014; entre várias outras. Acrescento alguns julgados mais recentes e 
proferidos por órgãos colegiados do STF: Rcl 28.747-AgR, Primeira Turma, j. em 5/6/2018; Rcl 
21.504-AgR, Segunda Turma, j. em 17/11/2015. 

Mesmo se adotada a teoria da transcendência dos motivos determinantes, nem todo material 
exposto na justificação da decisão judicial tem força vinculante. Segundo Marinoni (2017, p. 1009) 
a ratio decidendi ou holding de uma decisão significa a “proposição necessária e suficiente para 
solução da questão”, sendo ela essencial e determinante, e consubstancia o precedente. Por outro 
lado, o obiter dictum (“dito de passagem”) “é aquilo que é dito durante um julgamento ou consta 
em uma decisão sem referência ao caso ou que concerne ao caso, mas não constitui proposição 
necessária para sua solução”. 

Fique atento! Para a prova de concurso público o Supremo não admite a Teoria da 
Transcendência dos Motivos Determinantes. 

 

 

Questões referentes ao informativo 886 

Prova: TRF - 3ª REGIÃO - 2018 - TRF - 3ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto.  

O controle difuso de constitucionalidade (ou por via de exceção ou defesa) é realizado, entre 
outros órgãos, por juízes federais e Tribunais Regionais Federais. Nesse tema, considerando-se 
posição majoritária na doutrina e jurisprudência, pode-se asseverar que a posição atual do STF 
admite a mutação constitucional no art. 52, X, da CF, de forma que o efeito erga omnes das 
decisões definitivas tomadas pela Corte Suprema, em controle difuso, prescinde de resolução do 
Senado Federal.  

Gabarito: errado 
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Prova: MPE-MS - 2018 - MPE-MS - Promotor de Justiça Substituto.  

Segundo a posição atual do Supremo Tribunal Federal, a declaração incidental de 
inconstitucionalidade de uma lei, em sede de controle difuso de constitucionalidade, terá efeito 
vinculante e erga omnes. 

Gabarito: correto 

 

Prova: IBFC - 2018 - TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto.  

No caso de declaração incidental de inconstitucionalidade em controle concentrado, o 
Senado será comunicado da decisão e, em juízo discricionário, poderá suspender a execução da lei 
viciada, quando então a decisão adquire efeito erga omnes.  

Gabarito: errado 

 

 Portanto, veja como o tema é extremamente polêmico. Muitos professores acabam 
nem falando desse assunto em aula, porque é confuso e o aluno acaba saindo com dúvidas. 
Mas se você prestou atenção, você entenderá que uma coisa é abstrativização do controle 
difuso e outra é a teoria da transcendência dos motivos determinantes. 

 A teoria da transcendência, para a prova, o Supremo não adota. 

 A abstrativização do controle difuso você falará que houve algo parecido no 
informativo 886 do STF, mas que a princípio foi do caso concreto.  

Se a prova perguntar expressamente da mutação constitucional do artigo 52, X, da 
CF, na posição do Supremo, você falará que sim, porque o Supremo admitiu naquele caso. 

 Se a prova falar quais são os efeitos do controle difuso você colocará o efeito 
tradicional (inter partes, retroativo). 

  E se a questão trabalhar especificamente o caso de uma declaração incidental dentro 
de uma ADI, aí naquele caso, a declaração incidental também terá efeitos erga omnes e 
vinculantes, porque não tem caso concreto para ela incidir. Ela é desvinculada de caso 
concreto pela própria natureza do pedido principal e da ação, que é uma ADI. 
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9. Ações Coletivas e Controle Difuso 

A declaração de inconstitucionalidade não pode ser posta como pedido da ação civil 
pública (ou da ação popular), mas nada impede que constitua a sua causa de pedir (STF, Rcl 
2.224, Pleno, j. 26/10/05).   

 Essa sentença proferida pelo magistrado local, apesar de produzir efeitos amplos, não 
impede que a discussão da controvérsia constitucional seja renovada em ação ajuizada com 
pedidos diversos, posto que não alcançada pela coisa julgada.  

 Além disso, caberá controle final pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso 
extraordinário, a ser interposto no momento procedimental oportuno. 

Na doutrina, são valiosas as lições de SARLET, MARINONI e MITIDIERO (2019):  

“Sucede que, em virtude de a decisão proferida na ação civil pública e na ação popular 
produzir efeitos erga omnes, chega-se a imaginar que a arguição de inconstitucionalidade, 
incidentalmente a qualquer uma destas ações, teria o mesmo efeito da ação direta de 
inconstitucionalidade. Porém, essa suposição deflui de uma supervalorização dos efeitos erga 
omnes da decisão judicial. A circunstância de uma decisão tutelar a coletividade e, assim, produzir 
efeitos erga omnes é autônoma em relação a ter o juiz considerado, para proferir esta decisão, 
incidentalmente, uma norma inconstitucional. A definição da inconstitucionalidade, 
incidentalmente na ação civil pública ou na ação popular, além de não produzir coisa julgada 
material, é limitada ao litígio. 

(...) 

“(...) Definida a questão constitucional na ação civil pública, os sujeitos indeterminados não 
poderão discuti-la por não terem legitimidade para requerer a tutela jurisdicional de direitos 
difusos, enquanto os demais entes legitimados não poderão utilizá-la para fundamentar pedido 
igual ao já julgado. Porém, qualquer um poderá voltar a discutir a questão constitucional para 
fundamentar outro pedido. O mesmo ocorre na ação popular. Definida a questão constitucional – 
obviamente que na forma incidental –, nenhum outro cidadão poderá novamente utilizá-la para 
fundamentar pedido igual ao já julgado, mas qualquer cidadão, inclusive aquele que propôs a ação 
popular em que se apreciou a questão constitucional, poderá utilizá-la para fundamentar outro 
pedido.” 
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Prova: VUNESP – 2018 – TJ-MT – Juiz Substituto.  

Na hipótese de o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública em âmbito da justiça 
estadual, objetivando, em defesa do patrimônio público, a anulação de uma licitação baseada em 
lei municipal incompatível com dispositivo da Constituição Federal, é correto afirmar que o Poder 
Judiciário Estadual poderá conhecer da ação, e o controle de constitucionalidade poderá ser 
decidido de modo incidental restringindo-se seus efeitos inter partes. 

Gabarito: certo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, encerramos a aula de Controle Difuso. 

 

 Caso vocês ainda tenham alguma dúvida podem entrar em contato com o professor 
Gustavo Fernandes, através de seu Instagram @gustavo_fernandes_sales ou por e-mail 
gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Há bastante conteúdo para você fixar e estudar! Façam 
questões para fixar essa aula. Espero ter ajudado e espero vê-los em outras aulas aqui no 

Instituto Fórmula. Um grande abraço e bons estudos! ☺ 
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10. Questões 
 

1)   (Prefeitura de Andradas –MG) No Brasil, existe o chamado sistema de 

controle de constitucionalidade, que pode ser tanto preventivo como repressivo. 

Se feito pelo Judiciário, pode ser na forma difusa ou concentrada. Quando feito 

na forma difusa, chegando a causa a análise do tribunal, segundo prevê 

expressamente a Constituição Federal: 

A)  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. 

B)  Somente pelo voto unânime da turma julgadora poderão os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

C)  Somente pelo voto da maioria relativa de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo do Poder Público. 

D)  Os tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do 

Poder Público quando o tema estiver respaldado por jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. 

GABARITO: LETRA A 
A questão demanda conhecimento sobre a Reserva de Plenário, relevante tema do 
Direito Constitucional. 
 
A Reserva de Plenário está descrita no artigo 97 da CRFB e determina que quando 
efetuado por tribunal, o julgamento sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo só será possível quando for proferido pela maioria absoluta dos membros 
do pleno ou do tribunal especial.  
 
Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº 10 aduz que 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 
sua incidência, no todo ou em parte.   
 
Esta cláusula de reserva não obsta que os juízos singulares declarem a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no controle difuso, ou seja, no caso 
concreto.   
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Passemos às alternativas.  

A)  Correta, uma vez que 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, consoante o artigo 97 

da CRFB.  

B)   Incorreta, uma vez que 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, consoante o artigo 97 

da CRFB.  

C)   Incorreta, uma vez que 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, consoante artigo o 97 

da CRFB.  

D)   Incorreta, uma vez que os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade da lei 

ou ato normativo do Poder Público desde que pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Quando o tema estiver 

respaldado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de 

usar-se a cláusula de reserva, podendo o juiz singular declarar a inconstitucionalidade. 

 

2)   (Câmara de Vinhedo – PR) No que se refere ao modelo constitucional, analise os 
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: 

I – Do princípio da supremacia da Constituição resulta o princípio da compatibilidade 
vertical das normas do ordenamento jurídico brasileiro.  

II – A inconstitucionalidade da lei é de caráter formal quando seu conteúdo contraria 
preceito ou princípio da Constituição.  

III – O controle de constitucionalidade difuso também é conhecido como controle “in 
abstracto” da lei que fere a Constituição. 

A)  Apenas o item I é verdadeiro. 

B)  Apenas o item II é verdadeiro. 

C)  Apenas o item III é verdadeiro. 
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D)  Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

E)  Todos os itens são verdadeiros. 

GABARITO: LETRA A 

A questão demanda conhecimento acerca da análise constitucional brasileira pela ótica 
doutrinária. 
 
Uma forma de responder a questões nesse estilo é verificar qual ou quais alternativa(s) 
você tem plena certeza que esteja correta ou errada e, em seguida, eliminar as opções 
de respostas que não se coadunam. Como exemplo, o primeiro item afirma que do 
princípio da supremacia da Constituição resulta o princípio da compatibilidade vertical 
das normas do ordenamento jurídico brasileiro, estando correta tal afirmação. Assim, 
se houver certeza sobre o acerto dela, já seria possível descartar as letras B", "C" e 
"D", pois elas mencionam que o primeiro item seria falso. Logo, restariam as letras 
"A" e "E", aumentando suas chances de acerto em caso de um eventual "chute". 

Passemos às alternativas.  
O item I está correto, uma vez que a Constituição Federativa do Brasil está em posição 
proeminente, de supremacia, de sorte que todo o sistema jurídico há de estar com ela 
conformado.   
 
O item II está incorreto, pois a supremacia formal da Constituição é o princípio que 
embasa o controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Constituição formal é 
aquela dotada de supremacia perante as demais normas do ordenamento, 
independentemente do conteúdo. Quando a incompatibilidade se relaciona ao 
conteúdo da norma incompatível com a CRFB, trata-se de inconstitucionalidade 
material.   
 
O item III está incorreto, pois o controle difuso, também conhecido com concreto, é 
aquele feito de maneira incidental, no caso concreto. A causa de pedir não é a 
declaração da inconstitucionalidade e pode ser exercido por qualquer órgão do 
Judiciário. O controle concentrado ou abstrato tem por causa de pedir a declaração da 
inconstitucionalidade, sendo exercido pelo STF e pelos Tribunais de Justiça.   
 

3)   (ALEPI) Sobre o controle de constitucionalidade, assinale a opção CORRETA. 

A)  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 sua incidência, no todo ou em parte. 

B)  Quando se realiza o controle de constitucionalidade de atos normativos por um 

único tribunal, independentemente da existência de um caso concreto a ser julgado, 

diz-se que esse controle é difuso e abstrato. 
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C)  No controle difuso ou incidental, o juiz não pode de ofício fundamentar sua decisão 

pela inconstitucionalidade da lei aplicável ao caso sob julgamento, pois só pode agir 

por provocação de uma das partes. 

D)  De acordo com a Constituição Federal, somente pelo voto da maioria relativa de 

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

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

E)  O controle difuso (ou jurisdição constitucional difusa) e o controle concentrado (ou 

jurisdição constitucional concentrada) são dois critérios de controle de 

constitucionalidade. O primeiro ocorre se só for deferido ao tribunal de cúpula ou a 

uma corte especial, e o segundo é verificado quando se reconhece o seu exercício a 

todos os componentes do Poder Judiciário. 

GABARITO: LETRA A 
A questão em tela cobra do candidato um conhecimento jurisprudencial, mais 
especificamente, da Súmula Vinculante n 10. Vejamos seu texto: 
 
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 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.". 
 

4)   (AL-AP) Considere tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda 
constitucional para abolir o voto universal e periódico. Um deputado impetrou 
mandado de segurança, argumentando ter direito líquido e certo a não ser submetido a 
um processo legislativo materialmente eivado de vício de inconstitucionalidade. Nessa 
hipótese, o mandado de segurança deverá ser 

A)   denegado sob o fundamento da inadequação da via processual, pois não cabe o 
controle de constitucionalidade de atos in fieri, em fase de elaboração. Descabe o 
controle preventivo judicial de constitucionalidade no Brasil. 

B)  denegado sob o fundamento da ilegitimidade ativa, que é de partido político com 
representação no Congresso Nacional. 

C)  denegado, sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo, uma vez que a 
proposta de emenda constitucional não ultrapassa os limites materiais do poder 
constituinte derivado. 
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D)   concedido pela seção judiciária da justiça federal do Distrito Federal, pois 
parlamentar encontra-se legitimado para a impetração e a proposta de emenda 
ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado, constituindo a hipótese 
exceção à vedação ao controle preventivo judicial de constitucionalidade no Brasil. 

E)  impetrado perante o STF e, uma vez que o parlamentar tem legitimidade para a 
impetração, a ordem deverá ser concedida, já que a proposta de emenda ultrapassa os 
limites materiais do poder constituinte derivado. 

GABARITO: LETRA E 

A questão trata das cláusulas pétreas aventadas na Constituição Federal, bem como 
sobre a capacidade postulatória dos parlamentares para ingressar com Mandado de 
Segurança no rito do Processo Legislativo. 
Primeiramente, é importante relembrar que Cláusulas Pétreas são dispositivos 
constitucionais que não podem ser extintos nem mesmo por Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição Federal estão 
dispostas em seu artigo 60, §4º. São elas: a forma federativa de Estado; o voto 
direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e 
garantias individuais. 
Assim, diante de uma proposta legislativa tendente a abolir cláusula pétrea, terá o 
parlamentar – e somente ele - legitimação para a impetração do mandado de segurança, 
uma vez que a ele é incumbido o direito e dever de participar de um processo 
legislativo íntegro e escorreito. Depreende-se que essa situação é um mecanismo de 
controle de constitucionalidade preventivo. 

Eis o entendimento do STF sobre o controle preventivo de constitucionalidade: 
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 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. (...) (MS 
32033, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, 
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Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
033  DIVULG 17-02-2014  PUBLIC 18-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00330)   

Passemos a analisar as alternativas: 
A) A alternativa está errada, pois deveria ser concedido o pedido do mandado de 
segurança. O Poder Judiciário, ainda que de forma excepcional, pode exercer o 
controle preventivo de constitucionalidade no caso em tela, ante a inobservância do 
devido processo legislativo constitucional, que ocorreu com deliberação proposta de 
emenda tendente a abolir cláusula pétrea. 

B) A alternativa está errada, pois a legitimidade para a propositura é do parlamentar 
(apenas dele, segundo entendimento do STF), sendo, portanto, de cunho subjetivo. 

Nesse sentido, entendimento do STF: 
(...) a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito 
desqualificador da legitimidade ativa do congressista que, apoiado nessa 
específica condição político-jurídica, ajuizou ação de mandado de segurança com 
o objetivo de questionar a validade jurídica de determinado procedimento que 
ambas as Casas do Congresso Nacional têm adotado em matéria de apreciação 
de medidas provisórias. É que a atualidade do exercício do mandato parlamentar 
configura, nesse contexto, situação legitimante e necessária, tanto para a instauração, 
quanto para o prosseguimento da causa perante o STF. [MS 27.971, rel. min. Celso de 
Mello, j. 1º-7-2011, dec. monocrática, DJE de 1º-8-2011.] 

C) A alternativa está errada, pois a proposta ultrapassa os limites materiais, uma vez 
que é tendente a abolir uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, §4º, da Constituição 
Federal. Referido artigo menciona que justamente o voto direto, secreto, universal e 
periódico não será objeto de emenda constitucional que busque subtraí-lo do texto 
constitucional. 
D) A alternativa está errada, pois de acordo com o artigo 102, I, “d", da Constituição, 
compete ao STF processar e julgar o mandado de segurança contra atos das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Muito embora o fundamento disposto no 
item em análise esteja correto, a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal 
não tem competência para processar e julgar esse mandado de segurança. 

E) O item em análise está correto, pois além de mencionar que a competência é do STF 
(artigo 102, I “d", da Constituição Federal), a proposta macula diretamente a proibição 
de emenda constitucional que busque abolir o voto direto, secreto, universal e 
periódico, previsto no artigo 60, §4º, do texto constitucional. 

 
5)   (Prefeitura de Vila Velha – ES) Controlar a constitucionalidade das leis e dos atos 
normativos é, em apertada síntese, verificar a compatibilidade, seja formal ou material, 
das normas primárias infraconstitucionais em cotejo com o Texto Magno (parâmetro). 
Considerando o estudo da Jurisdição Constitucional brasileira, é correto afirmar que: 
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A)   ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Carta Magna, cabe com 
exclusividade, a competência para declarar a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos. 

B)   a inconstitucionalidade por ação ocorre quando o órgão competente para a 
elaboração da norma repousa na inércia, não produzindo a norma. 

C)   a sanção do Presidente da República em projeto de lei com vício de iniciativa, sana 
o vício, de modo que, quando a lei entrar em vigor, não poderá ser questionada a sua 
constitucionalidade por qualquer legitimado. 

D)   as Leis, ao entraram em vigor, são consideradas presumidamente constitucionais, 
sendo que tal presunção é relativa. 

E)   a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, como regra, não tem efeitos 
retroativos, vez que a decisão produz efeitos tão somente prospectivos, podendo ter 
efeito retroativo quando o Supremo Tribunal Federal assim dispuser de forma expressa 
no acórdão. 

GABARITO: LETRA D 

A)  ERRADO. O examinador foi muito genérico ao mencionar a “constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos". Na verdade, todo órgão 

jurisdicional pode exercer esse controle de constitucionalidade (difuso). O STF tem a 

exclusividade para determinadas ações, como a ADI (normas federais e estaduais) e a 

ADC (normas federais, estaduais e municipais). Mas trata-se apenas do controle 

concentrado tendo como parâmetro a Constituição Federal. 

B)  ERRADO. Trata-se da inconstitucionalidade por OMISSÃO. 

C)  ERRADO. A inconstitucionalidade não convalesce, nem mesmo com a sanção 

presidencial em caso de vício de iniciativa, conforme decidido pelo STF na ADI 2.867. 

D)  CERTO. Uma lei que tenha sido sancionada pelo Presidente da República após 

tramitar e ser aprovada em ambas as Casas do Congresso Nacional ingressa no 

ordenamento jurídico com presunção de constitucionalidade. Essa presunção é 

relativa, pois admite prova em contrário. 

E)  ERRADO. A regra é a retroatividade dos efeitos da decisão declaratória de 

inconstitucionalidade, já que se trata de um vício que não convalesce. A exceção é a 
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modulação temporal, estabelecendo um outro marco a partir do qual a lei deixa de 

produzir efeitos, como forma de privilegiar a segurança jurídica. 

 
6)   (MPT) A respeito do controle de constitucionalidade brasileiro, examine as 
assertivas abaixo: 

I – Duas consequências decorrem do efeito vinculante, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: a) o dever dos destinatários de eliminação dos atos que 
possuam identidade com aqueloutro declarado inconstitucional; b) a proibição de 
reproduzir o ato reputado incompatível com a Constituição. 

II – Ao realizar o controle de constitucionalidade, surge discussão acerca dos limites 
que devam ser impostos à jurisdição constitucional em tema de realização dos direitos 
fundamentais pelo Poder Judiciário, consolidando-se, assim, as posições relativas 
ao Procedimentalismo e do Substancialismo. A visão substancialista de condução ao 
Poder Judiciário de interesses sociais relevantes para a devida concretização representa 
etapa para alcançar a ideia procedimentalista de cidadania ativa e destinada a realizar, 
no plano da política, os valores substanciais da coletividade. 

III - Há possibilidade de controle concentrado-abstrato de qualquer lei distrital pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A)   Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

B)  Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

C)  Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

D)   Todas as assertivas estão corretas. 

GABARITO: LETRA D 

O Controle de Constitucionalidade visa a garantir a supremacia e a defesa das normas 
constitucionais, sendo compreendido como a verificação de compatibilidade (ou 
adequação) de leis ou atos normativos em relação a uma Constituição, no que tange ao 
preenchimento de requisitos formais e materiais que as leis ou atos normativos devem 
necessariamente observar. 
Segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, podemos estabelecer, pelo menos em regra, 
os pressupostos do clássico controle de constitucionalidade: 
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1) Existência de uma Constituição formal e rígida; 
 
2) O entendimento da Constituição como uma norma jurídica fundamental; 
 
3) A existência de, pelo menos, um órgão dotado de competência para a realização da 
atividade de controle; 
 
4) Uma sanção para a conduta (positiva ou negativa) realizada contra (em 
desconformidade) a Constituição. 
 
Salienta-se que temos a inconstitucionalidade por ação (conduta positiva que contraria 
normas previstas na Constituição) ou por omissão (decorre de uma conduta negativa 
dos Poderes Públicos). 
 
Ressalta-se que o assunto é por demais extenso, sendo inviável exauri-lo nesta simples 
introdução. Dessa forma, passemos à análise detalhada das assertivas, onde poderemos 
estudar mais alguns pontos de grande incidência em concursos públicos. 
 
I – CORRETO – Seguindo as ideias de Bernardo Gonçalves Fernandes, em seu Curso 
de Direito Constitucional, 9ª edição, Ed. Jus Podivm, o efeito vinculante, sob a visão 
de um aspecto objetivo da decisão, atinge não só a parte dispositiva, mas também 
atinge a fundamentação da decisão. Logo, preocupa-se também com os fundamentos 
determinantes da decisão. Com o efeito vinculante, torna-se vinculante não só a 
decisão em si, mas os fundamentos que determinaram a decisão. Desta forma, temos 
que uma lei A de SP equivalente a uma lei B no RJ, também equivalente a uma lei C 
em MG, em razão do efeito vinculante, no caso de inconstitucionalidade da lei A em 
SP, a inconstitucionalidade atingirá as leis B e C, já que os fundamentos que 
determinam a inconstitucionalidade da lei A transcendem (efeito transcendente), ou 
seja, abarcam fundamentos equivalentes. 
 
Há que se falar, ainda, que historicamente o STF reconheceu esse entendimento do 
efeito transcendente nas Reclamações 1.880 e 1987, relatoria Min. Mauricio Correa. 
Ainda Reclamação 2363 de relatoria do Min Gilmar Mendes e a Reclamação 2.986 de 
relatoria do Min. Celso de Mello. 
 
Todavia, em algumas situações, o STF também deixou de aplicar a tese dos motivos 
determinantes, como na Reclamação 2475- AgR de relatoria do Min. Carlos Velloso, 
Reclamação 4.448-AgR. 
 
Na verdade, o STF não vem adotando tal tese, tendo como exemplo recente a Rcl 
8168/SC, julgada em 19.11.2015. 
 
Outro ponto mencionado na assertiva seria a quem o efeito vinculante obriga. Sabe-se 
que ele vinculará os órgãos do poder Judiciário e a administração pública federal, 
estadual e municipal. Em relação ao legislador, conforme o informativo 386, STF, 
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evitando-se o fenômeno da fossilização do legislativo, sabe-se que ele não sofre essa 
vinculação. O que eventualmente poderia acontecer seria a nova lei ser objeto de ADI, 
sendo novamente a questão submetida ao STF. 
 

II – CORRETO – Em uma visão procedimentalista, a Constituição é uma moldura de 
direitos que deve regular apenas o processo deliberativo da sociedade. É uma visão 
mais avessa ao ativismo judicial, pois se apoia na ideia que as implementações dos 
direitos não devem surgir de determinações advindas de ações judiciais, mas sim, pela 
via do Poder Legislativo (que por sua vez deve obedecer a vontade do povo). “O 
processo de afirmação dos direitos é puramente democrático, de modo que cabe ao 
Poder Judiciário apenas garantir as regras do jogo democrático". 
 

O segmento substancialista, por sua vez, pauta-se no modelo de Constituição Dirigente 
(encabeçada pelo constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho). Nesta 
visão, o Poder Judiciário possui um papel muito importante na implementação de 
direitos, especialmente ao concretizar projetos constitucionais, sendo válida a 
determinação dos juízes para que se implementem políticas públicas. 
 

É interessante aqui mencionar trecho do livro de Manoel Jorge e Silva Neto, 
examinador da prova de concurso em comento: 

"De nossa parte, parece-nos que a visão substancialista de condução do Poder 
Judiciário de interesses sociais relevantes, outorgando-lhe legitimidade para a 
decisão, representa muito mais uma etapa para alcançar a ideia procedimentalista de 
cidadania ativa e destinada a realizar, no plano da política, os valores substanciais 
da coletividade. Aliás, se as normas constitucionais encerram valores, impedir que o 
Poder Judiciário as efetive é relembrar a discussão travada no célebre Caso Marbury 
v. Madison, no qual se controverteu sobre se o juiz poderia resolver problema de 
incompatibilidade entre a lei e a constituição. Não há como recusar a Poder do 
Estado, como o Judiciário, a tarefa de realizar a constituição, mais ainda em 
sociedades marcadas pela exclusão e desigualdade. Porém, ultrapassado esse 
momento, pensamos que a tese procedimentalista está muito mais adequada à 
realização do ideal democrático pela relevância que põe no comportamento do 
cidadão dentro do espaço político". (JORGE, 2016) 
III – CORRETO - Com a promulgação da Constituição de 1988, o Distrito Federal 
passou a ter autonomia administrativa, legislativa e financeira, tornando-se um ente 
federativo de posição intermediária entre os Estados e os Municípios, pois tem Poderes 
próprios (Executivo e Legislativo); competência legislativa e tributária de ambos; o 
Chefe do Executivo é o Governador e não mais Prefeito; o Poder Legislativo é 
denominado Cãmara Legislativa do Distrito Federal (nos Estados: Assembleia 
Legislativa; nos Municipios: Câmara Municipal). 
 
No que concerne ao controle concentrado, é cabível ADIN sobre o direito distrital, 
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mais especificamente quando se fala em competência legislativa estadual para o 
exercício do controle concentrado junto à Corte Suprema. 

No entanto, no que se refere às normas distritais de caráter municipais, de âmbito ou 
interesse local, o STF possui entendimento diverso, não realizando o controle 
concentrado via ADIN, o que se confirma com a Súmula 642 do STF. 

Todavia, há outro meio de controle concentrado de norma municipal em face da 
Constituição Federal, que é a ADPF. 

Assim, tanto em normas com viés estaduais, como municipais em se tratando de 
Distrito Federal, será possível a realização de controle abstrato pelo STF. 
 

7)   (TRE-PA) A existência de uma Constituição rígida e a atribuição de 
competência a um órgão para resolver problemas de constitucionalidade são 
requisitos fundamentais para o exercício do Controle de Constitucionalidade. 
Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F): 

( ) Na inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomoestática, verifica-
se quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua 
"forma", ou seja, em seu processo de formação. 

( ) A inconstitucionalidade formal orgânica decorre de inobservância do devido 
processo legislativo, ou seja, vício no procedimento de elaboração da norma, o qual 
pode ser verificado na fase de iniciativa ou em fases posteriores, como em caso de 
desrespeito ao quórum exigido pela Constituição. 

( ) O Sistema norte-americano ("Marshall") que trata de normas em desconformidade 
com a Constituição é caracterizado por reconhecer que o vício de inconstitucionalidade 
é aferido, via de regra, no plano da eficácia. Assim, o reconhecimento da ineficácia da 
lei produz efeitos a partir da decisão ou para o futuro (efeito ex nunc ou pro futuro), 
preservando-se os efeitos até então produzidos pela lei. 

( ) Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), e tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria absoluta 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. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
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A)  V, V, F, V 

B)  F, V, V, V 

C)  F, F, V, V 

D)  F, F, F, F 

GABARITO: LETRA D 

( ) FALSO - Nomoestática é a inconstitucionalidade material. Ocorre quando o 
conteúdo da lei contraria a Constituição. A denominação "nomestática" ocorre em 
função de o vício material se referir à substância da norma, de caráter estático. 

( ) FALSO - A inconstitucionalidade formal pode ser de 3 tipos: a) formal orgânica; 
b) formal propriamente dita; c) formal por violação aos pressupostos objetivos do ato. 

Inconstitucionalidade formal orgânica está relacionada ao vício de competência 
legislativa para elaboração do ato. A situação narrada na assertiva elenca 
inconstitucionalidade formal propriamente dita. 
( ) FALSO - O sistema norte-americano adota a teoria da nulidade. Lei declarada 
constitucional é nula desde o seu nascimento - nasceu morta. Afeta a plano da validade 
(e não da eficácia). A decisão tem natureza declaratória e opera efeitos ex tunc. 

( ) FALSO - Lei 9883/99 (ADPF) 
Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, 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. 

 
8)   (TJ-MS) A cláusula de reserva de plenário (regra do full bench), nos termos da 
Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), tem 
aplicabilidade à decisão 

I. das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, consideradas como tribunais para o 
propósito de reconhecimento da inconstitucionalidade de preceitos normativos. 

II. fundada em jurisprudência das Turmas ou Plenário do STF, não se aplicando, 
contudo, na hipótese de se fundar em entendimento sumulado do órgão de guarda 
constitucional. 
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III. que declara a inconstitucionalidade de lei, ainda que parcial, inexistindo violação 
à referida cláusula na decisão de órgão fracionário quando houver declaração anterior 
proferida pela maioria absoluta do órgão especial ou Plenário do Tribunal respectivo. 

IV. que deixa de aplicar lei ou ato normativo a caso concreto, ainda que não fundada 
em sua incompatibilidade com norma constitucional, uma vez que a negativa de 
vigência equivale à declaração de inconstitucionalidade. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A)   I, II e III. 

B)   I, II e IV. 

C)   III. 

D)   IV 

E)   II, III e IV. 

GABARITO: LETRA C 

Assertiva I: incorreta. Conforme o STF, O art. 97 da Constituição, ao subordinar o 
reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse 
sentido da "maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos 
especiais", está se dirigindo aos tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos 
especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de 
pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração 
atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou 
de órgão especial. [ARE 792.562 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 18-3-2014, 2ª T, 
DJE de 2-4-2014.] 
 
Assertiva II: incorreta. Conforme o STF, a jurisprudência pacífica desta Corte, agora 
reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de 
demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial 
estiver fundada em jurisprudência do Plenário do STF ou em súmula deste Tribunal, 
nos termos dos arts. 97 da CF e 481, parágrafo único, do CPC. [ARE 914.045 RG, rel. 
min. Edson Fachin, j. 15-10-2015, P, DJE de 19-11-2015, Tema 856.] 
 
Assertiva III: correta. Conforme Súmula Vinculante nº 10: 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 a sua incidência no todo ou em parte. 
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Assertiva IV: incorreta. Na verdade, a jurisprudência do STF está consolidada no 
sentido de que não se pode exigir reserva de plenário para a mera interpretação e 
aplicação das normas jurídicas. Portanto, decisão que deixa de aplicar lei ou ato 
normativo a caso concreto não viola a cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, 
vide a Reclamação 22.651. Está correto, portanto, apenas o que se afirma em III. 

 
9)   (MPE-CE) Conforme a jurisprudência do STF, a decisão de órgão fracionário de 
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afaste 
sua incidência, no todo ou em parte, viola, especificamente, 

A)   a cláusula de reserva de plenário. 

B)   a presunção de constitucionalidade da lei. 

C)   a sistemática do controle difuso de constitucionalidade. 

D)   o princípio da motivação adequada das decisões judiciais. 

E)   o princípio da segurança jurídica. 

GABARITO: LETRA A 

STF. Súmula Vinculante nº 10. 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. 

 
10)   (Valiprev – SP) Determinada Câmara do Tribunal de Justiça apreciou 
arguições de inconstitucionalidade de duas leis municipais, tendo decidido na primeira, 
no mérito, pela constitucionalidade da norma, enquanto que, na segunda, afastou, 
provisoriamente, a aplicação da lei municipal por meio de decisão em medida cautelar, 
por inconstitucionalidade. Ambas as decisões foram tomadas por unanimidade de 
votos dos Desembargadores. Nessa hipótese, considerando o regime jurídico 
constitucional a respeito da cláusula de reserva de plenário, é correto afirmar que 
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A)   a primeira decisão violou a regra da reserva de plenário, e a segunda está de acordo 
com a Constituição Federal por não exigir a manifestação da maioria do Órgão 
Especial. 

B)   a primeira decisão está de acordo com a Constituição Federal, pois não exige o voto 
da maioria do Órgão Especial, enquanto que a segunda violou a cláusula da reserva de 
plenário prevista no texto constitucional. 

C)   ambas decisões estão de acordo com o disposto na Constituição Federal, não tendo 
violado a cláusula de reserva de plenário por terem sido tomadas por órgão colegiado 
e por votação unânime. 

D)   ambas decisões violaram a cláusula de reserva de plenário por terem sido tomadas 
por órgão fracionário, tendo deixado de submeter a questão ao Órgão Especial, que 
teria competência para apreciar e decidir sobre a matéria constitucional. 

E)   nenhuma das duas decisões violou a cláusula de reserva de plenário, pois as 
hipóteses mencionadas veiculam situações excepcionais específicas que não ensejam 
a aplicação da cláusula constitucional da reserva de plenário. 

GABARITO: LETRA E 

A questão exige conhecimento em relação à temática do processo constitucional, em 
especial no que tange ao instituto da cláusula de reserva do plenário. Tendo em vista 
o caso hipotético narrado e considerando a disciplina constitucional acerca do assunto, 
é correto afirmar que nenhuma das duas decisões violou a cláusula de reserva de 
plenário, pois as hipóteses mencionadas veiculam situações excepcionais 
específicas que não ensejam a aplicação da cláusula constitucional da reserva de 
plenário. Vejamos: 
 
Embora exista a regra constitucional denominada cláusula de reserva de plenário, 
segundo a qual - art. 97. 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 – a jurisprudência do 
STF está formatada no sentido de que decisão proferida em sede de liminar prescinde 
da aplicação da cláusula de reserva de plenário (vide rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 25-
6-2014, DJE 105 de 2-6-2014). Assim: 
 
1) A primeira decisão manteve a constitucionalidade, dispensando, portanto, a cláusula 
de reserva de plenário (eis que o art. 97 estabelece exigência apenas para a declaração 
de inconstitucionalidade) 
 
2) A segunda decisão aconteceu em sede de cautelar, o que também dispensa a 
necessidade de observância à cláusula de reserva. 
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Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO 
CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI 9.452/09 E 
CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. 
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão proferida em sede cautelar: 
desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no 
art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega 
provimento. (STF, Rcl 8.848-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, J: 17.11.11). 
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Controle Concentrado 
Aula 3 

 
 

1. Controle Concentrado. 

Olá meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula abordaremos um tema 
muito importante e talvez o mais cobrado no âmbito do Direito Constitucional que é o controle 
concentrado.  

Dúvidas, sugestões ou perguntas nos meus canais de comunicação, Instagram: 
@gustavo_fernandes_sales e e-mail: @gustavo.fernandes@tjdft.jus.br 

 
 

1.1. Ações de Controle Concentrado.  
 

 
 

O controle concentrado é aquele realizado perante um Tribunal ou órgão específico. 
Aqui no Brasil esse controle é feito por meio da: 

•  Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 

•   ADI por Omissão - ADO 

•   Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 
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•   Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 

 
Existe também a ADI interventiva, que é um tema pouquíssimo cobrado em prova e que 

pode ser tratado quando do estudo acerca da intervenção federal.  
 
A mais cobrada de todas essas ações é a ADI e em segundo lugar a ADPF. 
 

2. Objeto do Controle Concentrado.  
 

 
O controle de constitucionalidade é um juízo de adequação que se faz entre o objeto e o 

parâmetro, com o fim de impor a sanção de invalidade ao objeto quando incompatível com a 
Constituição.  

 
O objeto significa à o que pode ser impugado perante o STF via ADI.  

 
A CF no artigo 102, I “a” traz a previsão acerca do julgamento da ADI: 

CF. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal; 
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 No que se refere a lei, há quem entende que a lei citada na alínea “a” é apenas a lei em 
sentido formal, isto é, lei complementar e lei ordinária. Há quem entenda que essa lei inclui a lei 
em um sentido amplo, abarcando medidas provisórias, EC, resoluções, decretos legislativos e 
etc.  

Contudo, essa é uma discussão que pouca importa, tendo em vista que o mesmo artigo 
diz que será objeto de ADI lei e atos normativos (incluindo todos os demais atos e espécies 
normativas).  

Abrange apenas atos normativos primários, isto é, aqueles atos que inovam o 
ordenamento jurídico.  

 
Os atos normativos secundários que são aqueles que regulamentam a lei, não 

podem ser objeto de controle concentrado, visto que a ofensa à Constituição deve ser 
direta. Os atos normativos secundários sofrem controle de legalidade, considerando que 
violam em primeiro momento a lei.  
  

Nesse sentido, veremos a seguir o que pode ser objeto de ADI: 

 

•   Súmulas de tribunais (ADI 594) à Na ADI 594 o STF entendeu que não, pois as 

Súmulas tratam-se apenas de entendimentos do Tribunal, não sendo atos normativos.  

 

•   Súmulas vinculantes (ADPF 147-AgR). à Alguns entendem que possui caráter 

normativo, considerando que as Súmulas Vinculantes vinculam o Judiciário e a Administração 

Pública, como se fosse uma espécie de norma. Não obstante, o STF entendeu que nem mesmo 

ADPF é cabível contra Súmulas Vinculantes. Logo, se não cabe a ADPF (que possui caráter 

residual) tampouco cabe ADI. 

Caso concreto conhecido pelo STF: ADPF 324, j. 30.8.18: “A Arguente não se insurge 
contra decisões específicas que transitaram em julgado ou contra a Súmula 331 do TST 
especificamente. (...) A ADPF volta-se contra o conjunto de decisões que expressa a 
interpretação da Justiça do Trabalho acerca dos limites e condições aplicáveis à terceirização.”  

Apesar do STF ter conhecido da ADPF 324, ele entendeu que a ADPF se volta contra o 
conjunto de decisões que expressa a interpretação da Justiça do Trabalho acerca dos limites e 
condições aplicáveis à terceirização. 
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•   Requisitos constitucionais de relevância e urgência para edição de MP à  

Quanto ao conteúdo da MP, não há dúvidas de que pode haver controle.  

           A questão é: o fato da MP ter um caráter apropriado, mas ter sido editada sem 

relevância e urgência permite que o STF declare a inconstitucionalidade? Sim, 

caberá em caráter excepcional (esfera discricionária do Presidente da República – ADI 1.754-9-

MC/DF). 

 

A excepcionalidade se funda em:  

1) discricionariedade do Presidente da República no que toca à MP;  

2) o artigo 62 §5º da CF diz que cada uma das casas do CN antes da analisar o mérito da 

MP, analisará os requisitos dessa MP. Somente em um terceiro momento é que o judiciário pode 

analisar essa inconstitucionalidade.  

 

•   Regulamentos subordinados e decretos à  via de regra, não podem ser atacados 

por ADI, já que a discussão em torno deles é de legalidade e não de constitucionalidade. São atos 

normativos secundários. Exceção: decreto autônomo (ADIn 3.731-MC, j. 2007). 

O decreto autônomo não regulamenta a lei, ele independe de lei. É considerado ato 

normativo primário.  

 

A 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 4.409/SP, j. 6.6.2018. - Info 905). 
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•   Resolução do CNMP e Resolução do CNJ à No informativo 899 o STF entendeu 

que se tiverem sentido de lei em sentido material (conteúdo de ato geral e abstrato) poderão ser 

objeto de ADI. 

•   Resolução do TSE à No informativo 900 o STF decidiu no mesmo sentido. É 

cabível ADI contra Resolução do TSE que tenha, em seu conteúdo material, “norma de decisão” 

de caráter abstrato, geral e autônomo. 
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•   Leis orçamentárias à  podem ser objeto de ADI. 

Ex.: ADI: despesas com pessoal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...) Plenário 
referendou em parte medida cautelar para suspender, com efeitos “ex nunc”, até o julgamento 
final da ação, a eficácia da expressão “Poder Legislativo 4,5%”, contida no art. 50 da Lei 
1.005/2015 do Estado de Rondônia (Lei de Diretrizes Orçamentárias). No caso, a lei impugnada 
não respeitara os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com 
pessoal referentes ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo (ADI 5.449 MC-Referendo/RO, j. 
em 10.3.2016). 

 
 

•   Leis de efeitos concretos à a partir da ADI 4.048-MC/DF o STF entendeu que 

podem ser objeto de ADI, visto que o que interessa é que a lei tenha forma de lei, pouco 

importando o seu conteúdo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Regimento Interno dos Tribunais à Podem ser objeto. Na ADI 2.763 o STF 

declarou a inconstitucional de algumas normas do Regimento interno do TJ de Pernambuco. 
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•   Emendas à CF à é possível em 2 casos, quais sejam: 1) se tiver um vício formal; 

2) se a EC é tendente a abolir uma cláusula pétrea.   

 

 

•   Normas originária da CF à  existe uma problemática no que tange a hierarquia, 

no sentido de se questionar qual norma, a norma originária constitucional estaria violando, tendo 

em vista que ela está no “topo”. Assim, a norma originária não pode ser submetida a controle, 

mas apenas a um exame acerca de sua legitimidade.  
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•   Cláusulas pétreas à não podem ser invocadas para sustentação da tese da 

inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas constitucionais 

superiores.  

 

 

Questão:  Prova: VUNESP - 2018 - TJ-MT - Juiz Substituto. Assinale a alternativa que aponta um 

tipo de ato ou espécie normativa que, como regra, é passível de controle abstrato de 

constitucionalidade. 

 

A) Regimentos Internos dos Tribunais. à GABARITO CORRETO.  

B) Decreto regulamentar não autônomo do Chefe do Executivo. 

C) Súmula vinculante. 

D) Normas constitucionais originárias. 

E) Resolução que autoriza processo contra o Presidente da República (É uma resolução que tem 

caráter meramente político).  
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3. Parâmetro (Bloco de Constitucionalidade).  
 

 
 O parâmetro siginifica a norma de referência que não pode ser contrariada.  
 

•   Normas formalmente constitucionais da Constituição vigente: Podem ser 

parâmetro, não interessando qual é o conteúdo da norma.  

 

•   ADCT:  também são normas constitucionais. Serve como parâmetro. 

 

•    Preâmbulo: o entendimento é que ele é texto constitucional do qual  não se extrai 

norma constitucional. Logo, não é correto afirmar que determinada lei é inconstitucional por 

violar o preâmbulo da CF. É vetor interpretativo.  

 
Obs.: Atualmente, fala-se em bloco de constitucionalidade que é o alargamento das 

normas de referência. Antes, uma lei só era inconstitucional se ela violasse uma lei formalmente 
constitucional, agora o entendimento é outro. Será inconstitucional se violar também algo a mais, 
como: 

•   Disposições autônomas das Emendas Constitucionais (ex.: EC 91/16). 
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Exemplo de EC que trouxe norma autônoma:  
 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 91, DE 18 DE FEVEREIRO DE 
2016 
 Altera a Constituição Federal para estabelecer a possibilidade, 
excepcional e em período determinado, de desfiliação partidária, sem 
prejuízo do mandato. 
Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido 
pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda 
Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação 
considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e 
de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

•   Princípios constitucionais implícitos  

Art. 5º, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte; 

 
Ex.: princípio da proporcionalidade.  
 

•   Tratados e Convenção internacionais sobre Direitos Humanos  

 
Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004); 

 
São materialmente e formalmente constitucionais.  
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4. Legitimidade para agir.  
 

CF, Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionalidade: 
I - o Presidente da República;  
II - a Mesa do SF;  
III - a Mesa da CD;  
IV - a Mesa de AL ou da CLDF; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI - o PGR;  
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 
Obs.: Os mesmos legitimidades podem propor também a ADO e a ADPF. 

  

O vice só pode propor se, por exemplo, estiver ocupando o cargo de presidente.  
A mesa do CN não pode, só poderá a mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal 

 
O rol tem que ser decorado! 
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 Os legitimidade ativos universais são aqueles que podem propor ADIn em face de 
qualquer lei, sem precisar comprovar a pertinência temática, isto é, sem comprovar qual é a 
relação de sua atuação com a lei.  

 
Quem são eles: I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do SF; 
III - a Mesa da CD; 

(...) 
VI - o PGR; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

(...) 
  

Os legitimados IV - a Mesa de AL ou da CLDF; V - o Governador de Estado ou do 
Distrito Federal e IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional devem 
provar pertinência temática.  

Além disso, possuem capacidade postulatória ex vi legis.  
Apenas 2 legitimados não possuem capacidade postulatória ex vi legis à VIII - 

partido político com representação no Congresso Nacional e IX - confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional. Ambos precisam constituir advogados. Os demais, não 
precisam de advogado, basta a assinatura.  

 

 
A Lei 9.868/1998 é de leitura imprescindível!  
 

Lei 9.868/1998. Art. 3º. A petição inicial, acompanhada de instrumento 
de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas 
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vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos 
documentos necessários para comprovar a impugnação. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outros pontos importantes:  

v   O STF já destacou que a associação que abranja apenas uma fração da categoria 

profissional não possui legitimidade para ADI/ADPF de norma que envolva outros 

representados. (ADI-AgR 2.159/DF - Informativo 826). 

Ex.: associação dos magistrados estaduais, não pode impugnar norma que representa os 
magistrados a nível nacional, teria que ser a AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros. 

 
v   A perda da representação no Parlamento após o ajuizamento da ação não implica a 

perda de legitimidade do partido, com a consequente extinção da ação sem julgamento de 

mérito. A aferição se dá no momento da propositura (ADI 2.618 AgR-AgR, j. em 12.8.04). 

 

v   Diretório municipal de partido político não tem legitimidade para ajuizar ação 

direta de inconstitucionalidade perante o STF. O ministro Luiz Fux destacou que a 

jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que o partido político deve estar representado, 

exclusivamente, por seu diretório nacional “a fim de configurar a pertinência subjetiva para 

propositura das ações de controle concentrado diante do Supremo Tribunal Federal, ainda que o 

objeto impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao estado ou município do qual se 

originou” (ADI 5.697, j. em 2017). 
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5. Recurso contra decisão da ADI.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O artigo 26 da Lei 9.868/99 diz que a decisão que declara a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo (...) é irrecorrível, ressalvada a interposição de 
embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. 

 
Logo, só cabe embargos de declaração. Mas cuidado! Os ED’s compõem o único 

recurso cabível contra a decisão final. Em decisões anteriores, cabe o agravo.  
 

Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente 
improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo 
único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. 
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O STF admite também Agravo Regimental contra decisões monocráticas com base no 
art. 317 de seu Regimento Interno.  

 

 
 

Quem pode recorrer por meio de agravo ou na decisão final por meio de embargos? 
Segundo o STF só poderá recorrer quem propôs a ADI, quem não é parte na relação instaurada 
no STF, não tem legitimidade recursal, embora tenha legitimidade geral para propor a ADI.  

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.  

O Governador não está representando o Estado, ele age em nome próprio.  
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Por meio do RE 1.126.126.828 o colegiado entendeu que, por ser uma decisão política, 
somente os legitimados no art. 103 da CF, ou, por simetria, os que previstos em constituição 
estadual, podem propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ressaltou, entretanto, que os 
atos de natureza técnica, subsequentes ao ajuizamento da ação, devem ser empreendidos 
pelos procuradores da parte legitimada.  

Citou precedente do STF, no sentido de que recursos em ação direta de 
inconstitucionalidade podem até vir assinados pelo legitimado conjuntamente com o procurador, 
mas que seria essencial a presença de advogado.  

Logo, o recurso dever ser feito por advogado.  
 

 
6. Intervenção de terceiros.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É possível, com base na posição do STF a intervenção de terceiro por amicus curiae.  
A partir do CPC de 2015 o amicus curiae passou a ser uma intervenção de terceiros 

típica, por esse motivo, a lei 9.868/99 deve ser atualizada no seguinte sentido; 
 

Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade, salvo intervenção de amicus curiae.” 
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Acerca do amicus curiae é importante sabermos:  
 

i) A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não 
existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. 

 
ii) É admitido não só em processos de controle abstrato, mas também em processos de 

controle difuso; 
 

iii) a princípio não pode opor ED’s, só pode recorrer para impugnar sua decisão de não 
admissão nos autos.  

 
Entende o STF: se o relator despacha à não cabe ED’s, pois despacho é ato 

irrecorrível, mas se o relator denega à cabe agravo ou ED’s. Só para o caso de não 
admissibilidade.  
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Contudo, por meio do Informativo 920 o STF entendeu que: 
 

“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). 

 
 

Conclusão: 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. 
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Ocorre que recentemente, por meio da ADI 3.396-AgR/DF por 6x5 o STF voltou a 
reconhecer que é possível a impugnação recursal por parte de terceiro, quando denegada 
sua participação na qualidade de amicus curiae. 

Se for admissão à é irrecorrível.  

 

Posição do STF atualmente: é possível recurso contra decisão que denega sua 
participação na qualidade de amicus curiae. 

 

 
7. Outros aspectos processuais. 
 

•   AGU à participará da ADI. Ele exerce a função de curador da presunção de 

constitucionalidade da lei que está sendo atacada.  

 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”. 

 

Obs.: o AGU não é sempre obrigado a defender à “Não está obrigado a defender 
tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade” (ADI 
1.616). 

•   A Corte não está vinculada aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor, já que a 

causa de pedir é aberta (Info 856). O pedido é vinculante. 
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•   O STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO, no caso de omissão parcial (ADI 

3.243/MT). Também admite entre ADI e ADPF, se presentes os requisitos (ADPF 72 QO, j. 

em 1º.6.05) e desde que não haja erro grosseiro.  

 

 

1.8. Julgamento.  

 

 

O artigo 22 da Lei 9.868/1999 vai dizer que para inciar o julgamento de uma ADI devem 
ter pelo menos 8 ministros presentes, isto é, no mínimo 2/3 dos membros.  

 
A decisão só surtirá efeitos se houver uma decisão por mairoia absoluta, ou seja, no 

mínimo 6 ministros.  
 

Por meio do Informativo 874 o STF reiterou que “caso o quórum 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 quórum legalmente exigido, a decisão 
não produzirá eficácia erga omnes nem efeito vinculante”. 
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1.9. Efeitos da decisão.  
 

 
A doutrina divide os efeitos da decisão em 3 aspectos: 
 

•   Aspecto subjetivo: 1) eficácia erga omnes: atinge a todos indistintamente, tanto 

particulares quanto poderes públicos (EFEITO NEGATIVO); 2) efeito vinculante: atinge 

diretamente apenas alguns órgãos públicos (demais órgãos do Poder Judiciário e a administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal – CF, art. 102, § 2°). (EFEITO 

POSITIVO) 

Não vincula, por exemplo, a função legislativa. Do mesmo modo, o Presidente da 

República pode editar uma MP com conteúdo igual a lei declarada inconstitucional pelo STF.  

 

•   Aspecto objetivo: partes da decisão (fundamentação e dispositivo) que produzem os 

efeitos legalmente previstos. O dispositivo é que produz eficácia vinculante e efeitos erga omnes 

(não se admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes). 

Se o STF admitisse a teoria da transcendência dos motivos determinantes, os efeitos 

seriam extraídos tanto do dispositivo quanto da fundamentação.  

 

•   Aspecto temporal: em regra, efeitos retroativos (ex tunc). Há possibilidade de 

modulação temporal dos efeitos da decisão (Lei 9.868/1999, art. 27).   
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Adota-se a chamada teoria da nulidade. 
 
 
 

1.10. Técnicas de decisão.  
 

  
 

 Existem casos em que declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei não 
resolve nada. Nesse caso, foi-se necessário que o STF criasse técnicas de decisão, as quais estão 
positivadas na lei 9868/99.  

Art. 28, Parágrafo único. 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. 

 
O parágrafo único do artigo 28 dispõe de 2 técnicas, contudo, antes de adentrarmos 

nesse estudo, vamos falar da declaração de inconstitucionalidade (total ou parcial) com redução 
de texto. 

 
a) Declaração de inconstitucionalidade (total ou parcial) com redução de texto: o 

STF atua como uma espécie de legislador negativo. 
Ex.: No julgamento da ADI 1.127, o STF julgou parcialmente procedente a ação para 

declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, contida no § 2º do artigo 7º do 
Estatuto da OAB (ADI 1127, j. em 17.5.06). 
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Nesse caso foi declarada a inconstitucionalidade parcial com redução do texto.  
 

b) Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto: determinada 
hipótese de aplicação da lei é declarada inconstitucional, sem que ocorra qualquer 
alteração em seu texto. 

Essa declaração será SEMPRE parcial, visto que o texto continua. A norma que é 
extraída do texto é que se aplica em alguns casos e não será aplicada em outros.  

 

Ex.: “FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – 
LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – 
AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. 
Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser 
conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal” (ADPF 54, j. em 
12.4.12). 

 

 
 
c) Interpretação conforme a Constituição: limita-se o Tribunal a declarar a 

legitimidade do ato questionado, desde que interpretado em conformidade com a 
Constituição.  

Essa técnica é muito parecida com a declaração de inconstitucionalidade parcial sem 
redução do texto.  

Nessa técnica também não se “mexe” no texto.  

O STF já decidiu no mesmo sentido. Confira-se: “Impossibilidade, na 
espécie, de se dar interpretação conforme a Constituição, pois essa 
técnica só e utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as 
várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta 
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Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no 
caso presente.” (ADI 1.344-MC, j. 18.12.95). 

 
è   Quando no texto couber mais de uma interpretação, qualquer juiz poderá se valer 

da interpretação conforme a CF para extrair um sentido que é compatível com a CF/88 e mostrar 

que a norma é constitucional desde que interpretada daquela maneira.  

 

O grande problema é distinguir a interpretação conforme a CF da declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, pois ambas não mexem no texto.  

 

 
 
Visão do professor: Sarlet faz a melhor distinção:  

“(...) a distinção está em que em um caso discute-se o âmbito de 
interpretação e, no outro, o âmbito de aplicação. No primeiro 
[interpretação conforme] exclui-se possibilidade de interpretação, 
fixando-se interpretação conforme com a Constituição. No segundo 
[declaração parcial de nulidade sem redução de texto] não se discute 
sequer acerca da interpretação da norma: a questão diz respeito ao âmbito 
de sua aplicação. Nega-se a aplicação da norma no local proposto na ação 
de inconstitucionalidade, ressalvando-a para outros.” 

 
Contudo, para fins de prova deve-se adotar o posicionamento do professor Marcelo 

Novelino que entende que são 3 as diferenças:  
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DISTINÇÕES (posicionamento de Marcelo Novelino): 
  

1. Na interpretação conforme é conferido um sentido à norma e afastados outros 
analisados na fundamentação (sentido positivo); na declaração de nulidade sem redução do 
texto é excluída uma determinada interpretação, permitindo-se as demais comportadas pelo texto 
constitucional (juízo negativo);  

2. 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; (qualquer pessoa pode fazer interpretação conforme a CF, mas não 
terá efeitos judiciais).  

3. a declaração de nulidade de uma lei só pode ocorrer no controle concentrado-abstrato 
(só o STF poderia fazer), enquanto a interpretação conforme pode ser utilizada tanto neste 
quanto no controle difuso-concreto. (professor não concorda com o ponto 3). 

 

Questão: TRF - 2ª Região - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto.  
A técnica de “Inconstitucionalidade parcial sem redução de texto”, utilizada pelo STF, 
corresponde ao reconhecimento de inconstitucionalidade de uma dada interpretação dentre as 
cabíveis de um mesmo enunciado normativo, excluindo-se do ordenamento jurídico a 
interpretação incompatível com a Constituição, mas mantendo como viáveis as demais não 
expressamente excluídas. 

 
Gabarito: Certo.  

Na visão do professor não é caso de interpretação, mas de aplicação. Todavia, esse é o 
entendimento mais comum.  
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2. Ação declaratória de constitucionalidade.  
 

 

 
Semelhanças e diferenças com a ADI:  

•   Semelhança 1) à  órgão competente: é o STF.  

•   Semelhança 2) à Os Estados podem instituir a ADC: TJs.  

•   Semelhança 3) à legitimados ativos: os mesmos da ADI genérica – art. 103, CF. 

•   Diferença 1) à objeto da ação é lei ou ato normativo federal (art. 102, I, ‘a’). 

•   Diferença 2) à AGU: não participa da ADC, pois seu papel de curador da 

presunção de constitucionalidade da lei não se justica. O autor da ADC também pretende que se 

reconheça a constitucionalidade da lei.  

 

Vale lembrar que a presunção trazida pela ADC é absoluta. Uma vez declarada 
constitucional por ADC, ninguém mais pode deixar de aplicar aquela lei. 
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•   Diferença 3) à Requisito específico: exige-se a prova de existência de 

controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da norma (Lei 9.868/99, art. 14, III). 

 
 
 
Semelhança 4) à Amicus curiae: há previsão legal apenas no que toca à ADI. 

Todavia, na ADC, também cabe amicus curiae, segundo entendimento do STF. 
 

Semelhança 5) à 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 definitivo. Essa suspensão perdurará por 
APENAS 180 DIAS, contados da publicação da parte dispositiva da decisão no DOU.  

 

Da Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade 
Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de 
seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação 
declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que 
os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que 
envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu 
julgamento definitivo. 
Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal 
Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a 
parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal 
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proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob 
pena de perda de sua eficácia. 

 
Por questões didáticas, deixei para analisar a medida cautelar da ADI nesse momento  

 
Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Lei 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. 
 

No recesso poderá ser monocraticamente e depois do Tribunal referenda  
 

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. 

 
A publicação deve ser feita, visto que se ele conceder a cautelar, ela produzirá efeitos 

erga omnes.  
 

§ 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. 
 

A lei anterior volta a ser aplicada para evitar um “vácuo legislativo”.  
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Segundo o STF, a cumulação simples de pedidos típicos de ADI e de ADC é 
processualmente cabível em uma única demanda de controle concentrado de 
constitucionalidade, desde que satisfeitos os requisitos previstos na legislação processual civil 
(CPC, art. 292) (STF, ADI 5.316-MC, j. em 21/05/2015). 
 

 
Questão: MPE-BA - 2018 - MPE-BA - Promotor de Justiça Substituto. No âmbito do 
controle concentrado de constitucionalidade, é vedado, no bojo de uma mesma demanda, 
cumular pedidos típicos de ação direta de inconstitucionalidade com pedidos típicos de ação 
declaratória de constitucionalidade. 
Gabarito: Errado.  

Desde que satisfeitos os requisitos da legislação, em regra é possível.  
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3. ADI por omissão.  
 

 
Essa ação foi criada pela CF/88 e sua finalidade é evitar que normas constitucionais 

sejam despidas de eficácia.  
As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem todos os efeitos 

automaticamente. Elas dependem de uma lei ou um ato normativo para estender-lhes a eficácia e 
sua aplicabilidade.  

 
Se essa lei ou ato normativo não for editado à tem-se uma omissão que viola a 

CF/88. 
 

A omissão pode ser: a) total: quando há uma abstenção por parte do Poder Público 
destinatário do comando contido na norma; ou b) parcial: se ocorre uma incompletude na 
regulação ou no ato normativo. Neste caso, o STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO. Se 
for omissão total não cabe. 

 
Via de regra na ADI por omissão é precisa que:  

•   Tenha um prazo razoável para caracterizar a mora: para a caracterização da mora 

inconstitucional é necessária a decorrência de um prazo razoável para a edição da norma exigida 

(STF, MI 361). 

•   Inertia deliberandi das Casas Legislativas: pode configurar mora irrazoável.  
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Quando a ADI está tramitando. Há quem entenda que não cabe mora, há quem entenda 

que caberá. Gilmar Mendes defende que existe.   

 

•   Legitimidade passiva: autoridades e órgãos responsáveis pela medida necessária 

para tornar efetiva norma constitucional. Tratando-se de iniciativa reservada, será o órgão 

competente para a apresentação do projeto de lei. Não há partes formais.  

 

 
 

•   Concessão de liminar: O STF não admitia a concessão de liminar em ADO, por 

entender ser incompatível com a natureza da decisão definitiva (ADI-MC 1.439/DF). Com a Lei 

n. 12.063/2009, passou a ser expressamente prevista a possibilidade de concessão de medida 

cautelar: 

Lei 9.868/1999, 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. 
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3.1. Efeitos da decisão da ADO.  

 

CF, art. 103, § 2.° 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. 

 
O prazo de 30 dias é, em muitas vezes, um prazo muito curto. Dessa forma, foi 

necessário fazer uma ampliação no artigo 12 H da lei 9.868/1999.  
 

Lei 9.868/1999, 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 dias, ou em prazo 
razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista 
as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. 
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4. ADPF.  
 

 
O artigo 102, I fala muito pouco sobre a ADPF. Por esse motivo entende-se que tal 

dispositivo é uma norma de eficácia limitada até a edição da lei 9.882/99. 
São 2 as modalidades:  

•   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); como se fosse uma ADI. 
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•   Arguição incidental: quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à CF, contestados em face de um preceito constitucional fundamental (pú, I). Controle 

é concentrado e concreto.  

 
Questão: CESPE - 2018 - TJ-CE - Juiz Substituto. Embora seja ação típica do modelo 
concentrado, a arguição de descumprimento de preceito fundamental se presta, entre outros fins, 
ao controle concreto de constitucionalidade. 

Gabarito: Certo. Se for ADPF incidental.  
 

 
 
Os legitimados são os mesmos da ADI. 

Obs.: A versão aprovada pelo Congresso Nacional admitia expressamente a 
legitimidade processual de qualquer cidadão, mas houve veto. Poderá o cidadão representar 
ao PGR. Este não está obrigado, porém, a encaminhar o pedido formulado. 

Qual é o parâmetro? São as normas da CF/88 que consagram preceitos 
fundamentais. Os preceitos fundamentais são normas especiais da CF. 

 

Segundo a doutrina são preceitos fundamentais: 
 

“Dentre os preceitos com caráter de fundamentalidade podem ser 
mencionados, a título exemplificativo, os princípios fundamentais (Título 
I). os direitos e garantias fundamentais (Título II), os preceitos que 
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conferem autonomia aos entes federativos, os princípios constitucionais 
sensíveis (CF, art. 34, VII) e as cláusulas pétreas” (NOVELINO, 2019). 

 
Objeto à seria, segundo a doutrina, praticamente tudo que vem do Poder Público. 

 

Atenção! A jurisprudência do STF não tem enquadrado como “atos do Poder 
Público” passíveis de serem impugnados por ADPF: 

 

•   os atos tipicamente regulamentares (ADPF 169) em regra são se admite, mas 

há exceção;  

•   os enunciados de súmula comuns (ADPF 80-AgR),  

•   as súmulas vinculantes (ADPF 147-AgR),  

•   as propostas de emendas à Constituição (ADPF 43-AgR) e 

•   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. 
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O que pode ser questionado por ADPF, mas não pode ser questionado via ADI ou 
ADC: 

Ø   direito pré-constitucional; 

Ø   direito municipal em face da Constituição Federal; 

Ø   direito pós-constitucional já revogado; 

Ø   direito pós-constitucional cujos efeitos já se exauriram; 

Ø   decisões judiciais nas quais a interpretação adotada seja incompatível com um 

preceito fundamental. 

 

Obs.: não cabe ADI para questionar decisão judicial, contudo, um conjunto de decisões 

judicias que viola preceito fundamental, desde que não haja o trânsito em julgado, caberá.   

 

“(...) Existência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à 
continuidade do julgamento de argüição de descumprimento de preceito 
fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. (...) 
Cabimento de ADPF para solver controvérsia sobre legitimidade de lei 
ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à 
Constituição (norma pré-constitucional). (...) ADPF configura 
modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado 
no Supremo Tribunal Federal. 10. Revogação da lei ou ato normativo 
não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se 
postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não-
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recepção da norma pela ordem constitucional superveniente. 11. 
Eventual cogitação sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada 
em face da Constituição anterior, sob cujo império ela foi editada, não 
constitui óbice ao conhecimento da argüição de descumprimento de 
preceito fundamental, uma vez que nessa ação o que se persegue é a 
verificação da compatibilidade, ou não, da norma pré-constitucional com 
a ordem constitucional superveniente (...)” (ADPF 33, j. em 7.12.05). 

 
 

O princípio da subsidiariedade é o ponto mais importante da ADPF. 

O artigo 4, §1º da Lei 9.882/99 diz que a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

Ex.: se em determinada situação couber RE ou REsp isso impedirá a ADPF? Não, 
tendo em vista que ambos recursos não têm o efeito que tem uma ação de controle abstrato ou 
concentrado, conforme assentado na decisão:  

 

 “(...) 14. A existência de processos ordinários e recursos 
extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição 
marcadamente objetiva dessa ação. 15. Argüição de descumprimento 
de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade 
(não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do 
princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos 
do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da 
Constituição Federal)” (ADPF 33, j. em 7.12.05). 
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A ADPF é subsidiária, ou seja, residual.  
 

 

O STF também decidiu por meio do Informativo 892 que no âmbito de uma ADPF cabe 
acordo. Entendeu o STF que o acordo serve para solucionar incidentes processuais, mas é sim 
perfeitamente cabível.  

 
 

4.1. Liminar em ADPF.  
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Lei 9.882/99, Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da 
maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida 
liminar na argüição de descumprimento de preceito fundamental. 
§ 1º Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em 
período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do 
Tribunal Pleno. 

§ 2º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo 
ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o 
Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias. 
§ 3º A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais 
suspendam o andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais, 
ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto 
da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se 
decorrentes da coisa julgada. 

 
Conforme o §3º, a liminar não pode atingir a coisa julgada. 

 
 

 
5. ADI no âmbito estadual.   
 

  

O dispositivo constitucional que trata sobre a matéria é o artigo 125 §2º da CF.  
Embora o artigo mencione apenas os Estados, o DF também é legítimo. A Instituição 

de representação de inconstitucionalidade é o antigo nome da ADPF.  
Objeto: lei ou ato normativo estadual ou municipal. Lei federal à jamais.  
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Parâmetro: Constituição Estadual e lei orgânica do DF. 
Quem são os legitimados? Cada Constituição Estadual vai trazer o rol de legitimados. 

Tem que ser pelo menos o PGJ + 1 pessoa.  
 Não é norma de observância obrigatória à  não precisa pegar os mesmos 
legitimados do artigo 103 da CF e fazer essa adaptação em âmbito estadual. O Estado é livre.  

O curador não precisa ser o AGE, mas pode ser um curador da Assembleia Legislativa, 
já que não há simetria com o modelo federal.  

Obs.: Não existe ADI municipal, visto que não há judiciário municipal. Por esse 
motivo, a lei orgânica do município não pode ser parâmetro de constitucionalidade, ela sofre 
apenas controle de legalidade.   

 

  

O que acontece quando a Constituição Estadual repete uma norma da CF, e um 
legitimado do Estado impugna determinada lei, por violar a CE? O STF admite a 
competência do Tribunal de Justiça estadual para o julgamento de ação direta que impugna lei 
ou ato normativo local em face de uma norma da Constituição Estadual que repete norma da 
CF/88, mas com o seguinte diferencial: 

1) no que atine às normas de imitação (de repetição facultativa), a decisão do 
Tribunal de Justiça é irrecorrível. 

2) em relação às normas de reprodução obrigatória, da decisão do Tribunal de Justiça 
cabe recurso extraordinário para exame pelo STF, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ ou ‘c’, da 
CF.  

São aquelas que estão previstas na CF/88 e a doutrina e jurisprudência entendem que, 
compulsoriamente, também devem constar na CE.  
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Existem normas que devem constar nas CE’s, pois o Brasil é uma federação. Ex.: 
princípio da igualdade, vale para o âmbito federal, estadual e distrital.  

Nesse seguimento, entende o Ministro Luis Roberto Barroso: as normas de 
reprodução obrigatória são “as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem 
diretamente a organização dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, 
ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. 
Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos 
constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade 
na sua incorporação pelo ordenamento local” (STF, Rcl 17.954 AgR/PR). 

 

Vale a pena conferir o que o STF decidiu na Reclamação 383/SP, j. em 1992:  
Recurso extraordinário: “Admissão da propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com 
possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma 
constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal 
de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o 
alcance desta” 

 
 
Questão: Juiz do TJDFT - 2015.2: “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 distrital afrontou dispositivo 
inserido na LODF que reproduziu norma prevista na CF, a qual é de observância obrigatória 
pelos demais entes da Federação.” 
Gabarito: Certo. 
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Se fosse norma de reprodução facultativa não caberia recurso.  
  

 

O RE tem efeito erga omnes, visto que a origem é uma ADI que possui efeitos erga 
omnes, desvinculada de casos concretos.  

Os TJs podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais 
utilizando como parâmetro normas da CF, desde que se trate de norma de reprodução 
obrigatória pelos Estados (RE 650.898/RS - Info 852) 

É como se a norma também estivesse na Constituição Estadual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuizamento simultâneo à lei estadual viole ao mesmo tempo a CF e a CE. Caberia 
em tese, uma ADI perante o TJ local e uma ADI perante o STF. As duas ADI’s pode tramitar ao 
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mesmo tempo, o STF entende que não há litispendência, mas há uma causa especial de 
suspensão da ação estadual. A ADI estadual fica suspensa, enquanto a ADI no STF é julgada. 

 
Houve um caso em que não se deram conta de que havia uma ADI no Estado e  no STF. 

A ADI estadual foi julgada primeiro e o STF teve que decidir se a ADI do STF ficaria 
prejudicada ou não com a decisão da ADI estadual, veja:  

 
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), 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). 

 

Entendeu o STF que a decisão estadual só prejudica a federal se preenchidas 2 
condições:  

1) se a decisão do tribunal de justiça for pela procedência da ação, ou seja, a lei é 
inconstitucional; e  

2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição do 
Estado sem correspondência na Constituição Federal.  

Se violou apenas algo que só tem na CE o STF não deve analisar.  
O RE cabível da ADI estadual, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória, 

não tem prazo em dobro. O prazo será de 15 dias. O prazo em dobro do CPC para a Fazendo 
Pública só vale para ações subjetivas.  

Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em 
processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso 
extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata. (...) O 
ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso 
extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a 
declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem 
contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro. 
Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio CPC, em parágrafo 
específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos 
procedimentos especiais (ADI 5.814 MC-AgR-AgR/RR, j. em 6.2.2019; 
ARE 830.727 AgR/SC, j. em 6.2.2019). 
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Pode o Tribunal de Justiça do Estado considerar inconstitucional o próprio parâmetro 
de controle estadual de constitucionalidade, por ofensivo à Constituição Federal?  Pode. O 
próprio TJ, incidentalmente, pode declarar a inconstitucionalidade do seu parâmetro.  

Sim, pois a norma da Constituição do Estado, invocada como parâmetro do controle da 
constitucionalidade da lei ou ato normativo municipal ou estadual, não vincula o Tribunal de 
Justiça do Estado, quando ofensiva à Constituição Federal. A Corte local deve declarar, de ofício 
e incidentalmente à ADI proposta, a inconstitucionalidade da norma constitucional estadual e 
julgar extinto o processo por absoluta impossibilidade jurídica do pedido. 

O STF já decidiu isso, na Rcl 526, j. em 11.11.96:  
“EMENTA: - Reclamação. - Inexistência de atentado à autoridade do 
julgado desta Corte na ADIN 347, porquanto, no caso, a ação direta de 
inconstitucionalidade foi proposta com a argüição de ofensa à 
Constituição Estadual, e não à Federal, e julgada procedente por ofensa 
ao artigo 180, VII, da Carta Magna do Estado de São Paulo. - Não 
ocorrência de usurpação da competência desta Corte por ter o Tribunal de 
Justiça rejeitado a alegação incidente de que o citado artigo da 
Constituição do Estado de São Paulo seria inconstitucional em face da 
Carta Magna Federal. Controle difuso de constitucionalidade em ação 
direta de inconstitucionalidade. Competência do Tribunal de Justiça. 
Reclamação improcedente” (Rcl 526, j. em 11.11.96). 

 
è   Ao final, caberá um RE para o STF, e o STF é quem vai dizer se o parâmetro 

estadual é ou não inconstitucional.  
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Contra essa decisão do TJ é possível a interposição de recurso extraordinário para o 
STF. Porém, caso o Supremo proveja o RE, para admitir a constitucionalidade de norma 
constitucional estadual, deve o Tribunal de Justiça prosseguir no julgamento da ação direta 
proposta. Por outro lado, caso rejeite o RE e reconheça a inconstitucionalidade do parâmetro 
constitucional estadual, o processo será encerrado. 

 
 

Meus amigos, com isso encerramos o nosso estudo acerca do controle concentrado. 
Um grande abraço!  

 
 
 
6. Questões.  
 
1. No procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, é cabível 
 

a)   objeto da ação ser um ato administrativo de efeito concreto emanado da Presidência da 

República. 

b)   parâmetro da ação constituir-se do preâmbulo da Constituição Federal de 1988. 

c)   a oposição de embargos de declaração, com o objetivo de obter a modulação dos efeitos da 

decisão. 

d)   a ação rescisória, por se tratar de controle difuso. 

e)   objeto da ação ser um enunciado de súmula do STJ. 

 
Gabarito: C. 
“É plenamente possível a modulação dos efeitos das decisões em controle de constitucionalidade 
de lei ou de ato normativo para, mediante maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal 
Federal, atribuir por exemplo eficácia ex nunc à decisão colegiada, em vista de excepcional 
interesse social. 
Ainda, a lei nº 9.886/99 aduz expressamente a possibilidade de oposição de embargos 
declaratórios no art. 26: 

  
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. 

  
Nesse sentido, o STF fixou tese de que "É cabível a oposição de embargos de declaração para 
fins de modulação dos efeitos de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, 



 

108 

ficando seu acolhimento condicionado, entretanto, à existência de pedido formulado nesse 
sentido na petição inicial." (ADI 2791, 22.4.2009)” 2 
 
 
2. No tocante às técnicas de decisão em sede de controle abstrato, julgue o item que se segue. 
  
Se a inconstitucionalidade de uma norma atinge outra, tem-se a denominada 
inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento. 
 
a) (  ) Certo 
b) (  ) Errado  
 
Gabarito: Certo.  

"A técnica da "interpretação conforme" não pode artificializar ou "forçar 
a descontaminação" da parte restante do diploma legal interpretado, pena 
de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta 
própria. (...) Caso limite de interpretação necessariamente conglobante ou 
por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do 
direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade 
apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo 
incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo (...) 
Total procedência da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, para o efeito de declarar como não recepcionado pela 
Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal 
5.250, de 9-2-1967". (ADPF 130, rel. min. Ayres Britto, j. 30/4/2009, 
Plenário). 

 

 

 

                                                
2 NUNES, Rodrigo. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Tec concursos. Publicação: 09/05/2018.  


