Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e
do Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual
Civil, Direito Eleitoral e Direitos Humanos.
Instagram: www.instagram.com/proftorques
E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br
Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas!
Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar o "Resumo de Controle de
Constitucionalide". Elaborado com muito carinho pelo Thiago Föetsch Dias de Carvalho e cuidado
por nós, você terá uma visão ampla desse relevante tema.
Aproveito, ainda, para informá-los de que, no início do próximo ano, haverá uma grande
oportunidade para que você se torne aluno do curso que mais aprova em Carreiras Jurídicas e
esteja mais perto de alcançar o seu sonho.
Anote na agenda: 10/01/2022, às 10h.
Para ficar por dentro de tudo, participe dos Canais abaixo:

Vamos mantê-los informados em primeira mão!
Grande abraço,
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RESUMÃO DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE
por Thiago Föetsch Dias de Carvalho

.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Introdução.
O controle de constitucionalidade é o juízo de compatibilidade da lei ou do ato normativo à
Constituição. É uma característica de constituições rígidas (cuja alteração ocorre por processo mais
formal do que aquele destinado às demais normas). Funda-se na ideia de supremacia
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constitucional, e objetiva justamente preservar essa supremacia, conferindo estabilidade ao
ordenamento. Toda espécie normativa, portanto, deve obediência à Constituição.
Inexiste nas constituições flexíveis (como a inglesa), porque estas têm o mesmo pé de hierarquia
normativa que as demais espécies legislativas, de forma que a lei posterior revoga sempre a
anterior, sem observar-lhe obediência.
No controle de constitucionalidade, haverá um órgão com competência para preservar a
supremacia constitucional. Usualmente, o Poder Judiciário.
Note-se, entretanto, que em nome da separação dos poderes, as espécies normativas
editadas, em regra, têm presunção de constitucionalidade. A declaração de
inconstitucionalidade é a exceção.

1.

ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE

Inconstitucionalidade originária e superveniente.
Nem tudo que contraria a Constituição é inconstitucional. É necessário observar
o princípio da contemporaneidade: o controle de constitucionalidade só pode
ser realizado sob atos normativos que tenham sido editados na vigência da
Constituição utilizada como parâmetro (como norma superior).
As normas anteriores "inconstitucionais" estarão sujeitas a um juízo de
recepção: ou elas serão recepcionadas, e, portanto, válidas, ou extirpadas do
direito pela não recepção. Na análise da recepção, lembre-se, interessa apenas
um juízo de compatibilidade material (porque a incompatibilidade formal pode
ser sanada pela adoção da espécie legislativa adequada à nova Constituição).
O Brasil, portanto, não trabalha com a ideia de inconstitucionalidade superveniente. Significa dizer
que não existe inconstitucionalidade em face de Constituição futura.
Logo, a inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente. No Brasil, será
sempre originária, porque é caracterizada no nascimento do ato normativo contrário à
Constituição.
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Inconstitucionalidade material e formal.
A inconstitucionalidade material (ou nomoestática) é a incompatibilidade do conteúdo da lei ou
do ato normativo e o conteúdo da Constituição. Já a formal (ou nomodinâmica) é o
descumprimento do processo legislativo previsto para a edição da norma, relativamente à
iniciativa do projeto de lei (requisito subjetivo) ou relativamente aos atos subsequentes (requisito
objetivo).
Uma lei com forma perfeita, mas conteúdo inconstitucional será inválida (nula).
Uma lei com forma inválida, mas conteúdo constitucional também será inválida.

Inconstitucionalidade total ou parcial.
A inconstitucionalidade pode recair sobre a totalidade ou apenas parte do ato normativo.
Atenção! A declaração de parcial inconstitucionalidade pode recair sobre
trechos de incisos, artigos ou até mesmo sobre palavras isoladas, o que não é
possível no veto parcial.
Existem duas modalidades de declaração parcial de inconstitucionalidade:
Declaração Parcial de Inconstitucionalidade
Com redução de texto
Sem redução de texto
A parte inconstitucional do ato normativo Nenhuma expressão é suprimida do texto. Há
desaparece do ordenamento jurídico.
a exclusão de incidência da norma, por ser
inconstitucional, relativamente a determinadas
pessoas, entes ou circunstâncias.
Porque exclui o âmbito da norma de
determinadas situações, caso exercida por
tribunais e no controle difuso, essa modalidade
reclamará a observância da cláusula de reserva
do Plenário (CF/88, art. 97).
O Supremo também utiliza, em virtude da presunção de constitucionalidade das leis, a técnica da
interpretação conforme a Constituição, cabível quando a norma jurídica infralegal for polissêmica,
admitindo, portanto, mais de uma interpretação possível, e uma delas for inconstitucional. O papel
do Judiciário, nesse caso, é apontar a interpretação que seja a correta. Nesse caso, a norma é
declarada constitucional, relativamente à interpretação dada como correta.
(…) julgo procedente o pedido formulado para conferir interpretação conforme à
Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil, veiculado pela Lei nº 10.406/2002, a fim
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de declarar a aplicabilidade do regime da união estável às uniões entre pessoas de sexo
igual. (…) (STF. ADI 4.277).
A interpretação conforme, por estar no âmbito da hermenêutica da norma, dispensa a observância
da reserva do plenário (full bench).
A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação
conforme a Constituição são técnicas autônomas de controle de constitucionalidade.
Ambas são aplicáveis aplicadas no controle difuso e no controle concentrado de
constitucionalidade.

Inconstitucionalidade direta e indireta.
Inconstitucionalidade direta é que ofende diretamente a Constituição.
Indireta é aquela que ofende um ato normativo primário (que deriva diretamente da Constituição),
mas não ataca diretamente a Constituição em si. Trata-se de ilegalidade, que não está sujeita ao
controle de constitucionalidade.
O parâmetro de controle é sempre a Constituição.

Inconstitucionalidade por ação e por omissão.
A inconstitucionalidade pode surgir de uma ação do Poder Público, ou da falta dela.
A por ação resulta da edição de um ato normativo contrário à Constituição.
Por omissão é a violação da Constituição que nasce pelo não agir do Estado. Existem normas
constitucionais que exigem a edição de leis e atos normativos para que possam ser exercitáveis.
O texto constitucional pode ser violado por uma omissão completa (ausência total de norma), ou
por omissão parcial (a edição insatisfatória da norma necessária).

Inconstitucionalidade circunstancial, chapada e derivada.
A inconstitucionalidade circunstancial é uma técnica que reconhece a inconstitucionalidade apenas
como algo momentâneo, das circunstâncias fática excepcionais, e não pelo conteúdo da norma.
O Partido Progressista, em março de 2020, ingressou com ação direta de
inconstitucionalidade, para requerer a suspensão por trinta dias do prazo para filiação
partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para as eleições de 2020, em
razão da pandemia da Covid-19 (ADI 6.359).
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Na inicial, o partido alegou que a manutenção do prazo viola os princípios do Estado
Democrático de Direito, da soberania popular e da periodicidade do pleito previstos na
Constituição Federal. Perceba: a fixação de prazo em si não traz nenhuma ofensa à
norma constitucional, mas segundo o PP, dadas as circunstâncias trazidas pela
pandemia, a sua manutenção feriria normas constitucionais. Note: haveria uma
momentânea inconstitucionalidade. Vale ressaltar que o STF negou o pedido formulado
na inicial, mas de toda forma, fica o exemplo para ilustrar a chamada
inconstitucionalidade circunstancial.
A inconstitucionalidade chapada, enlouquecida ou desvairada é aquela que resulta de clara ofensa
à Constituição.
Derivada é a inconstitucionalidade que resulta da declaração de inconstitucionalidade da norma
principal, que leva, necessariamente, ao reconhecimento da nulidade das normas
regulamentadoras (secundárias). Se a lei é inconstitucional, o decreto regulamentar também será,

por derivação.

2.

SISTEMAS

E

MODELOS

DE

CONTROLE

DE

CONSTITUCIONALIDADE
Sistemas de Controle de Constitucionalidade.
São três sistemas distintos de controle:
Político
Jurisdicional
Feito por órgão que não seja o Realizado pelo Judiciário.
Judiciário.
França.
Brasil.

Misto
Uma parte feita pelo Judiciário
e outra por órgão distinto.
Suíça.

No Brasil, embora o controle de constitucionalidade seja essencialmente jurisdicional,
o Executivo e o Legislativo também dispõem da prerrogativa de promover o controle
de constitucionalidade de normas, nos casos e na forma permitida pela Constituição
Federal.

Modelos de Controle de Constitucionalidade.
A tabela a seguir concentra as informações necessárias sobre o tema.
Lembre-se que o Brasil tem todos os modelos e vias de controle a seguir expostos.
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Modelos de controle
Concentrado
Difuso
Realizado
Feito por todos os
exclusivamente por
órgãos do Judiciário.
um órgão do
Judiciário.

Origem: Áustria, em
1920. Pensamento de
Hans Kelsen.

No Brasil, o STF
(parâmetro: CF/88) e
os Tribunais de
Justiça (parâmetro:
Constituições
Estaduais).

Origem: Estados
Unidos, nos Federalist

Papers,

posteriormente se
consolidando no caso
Marbury v. Madison,
onde surge também a
Doutrina Marshall
(dever que todo juiz
tem de declarar a
norma como
inconstitucional se
essa providência for
necessária ao
julgamento da causa).
Todo juízo e tribunal,
inclusive o STF e TJ.

Vias de controle
Principal
Incidental
A norma é
A
impugnada em tese
inconstitucionalidade
(em abstrato)
é analisada no caso
concreto, de modo
prejudicial ao pedido
principal da causa.
O pedido da ação é a
A
inconstitucionalidade inconstitucionalidade
da norma.
faz parte da causa de
pedir, porque o
pedido da ação é
outro (cabível em
qualquer espécie de
ação, inclusive ação
civil pública, por
exemplo).

O controle abstrato (ou principal) é realizado por meio de 05 (cinco) ações:
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI);
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO);
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC);
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF);
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Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (ADI Interventiva).
Nota-se que, em geral, o sistema difuso é exercido pela via incidental e o sistema de
controle concentrado, pela via principal. Entretanto, como exceção, é possível que o
controle seja concentrado e incidental. Basta pensarmos, por exemplo, na competência
originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança
impetrado contra o Presidente da República (artigo 102, I, "d", da CF/88). No caso, a
competência é originária do órgão de cúpula do Judiciário (concentrado), mas a
questão discutida nos autos diz respeito a direito subjetivo e a declaração de
inconstitucionalidade surge apenas como um incidente no processo (via incidental).
Deixar de aplicar lei inconstitucional: no Brasil, os órgãos administrativos autônomos ou quaisquer
dos Poderes têm o dever de deixar de aplicar a norma que seja inconstitucional. Isso não significa
que eles declararão a inconstitucionalidade da norma, porque essa prerrogativa é exclusiva do
Judiciário.
Sobre o tema, o STF tem a seguinte súmula:
Súmula 347-STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar
a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público
Ainda que o Pleno do STF não tenha se manifestado sobre o tema, há decisão monocrática do
Ministro Alexandre de Moraes no sentido de que a súmula não pode ser aplicada em sua
literalidade. Vejamos:
(…) Desse modo, a Constituição Federal não permite ao Conselho Nacional de Justiça,
tampouco ao Tribunal de Contas da União, o exercício do controle difuso de
constitucionalidade, pois representaria usurpação de função jurisdicional, invasão à
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e desrespeito ao Poder
Legislativo." (STF. Decisão monocrática. MS 35494 MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 06/02/2018)

3.

MOMENTOS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

O controle poderá ser preventivo (no momento de criação da norma jurídica, para evitar que nasça
ofendendo a supremacia constitucional) ou repressivo (após o surgimento da norma).
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O preventivo ocorre durante o processo legislativo, mas é feito pelos
três Poderes:
•
Legislativo: pela Comissão de Cidadania e Justiça.
•
Executivo:
pelo
veto
jurídico
(razões
de
inconstitucionalidade).
•
Judiciário: pelo mandado de segurança impetrado por
parlamentar, que tem direito líquido e certo ao escorreito
processo legislativo - para trancar PEC, cabível por lesão ao
conteúdo material da CF/88 ou por ofensa ao processo
legislativo. Já o projeto de lei só pode ser trancado se for
frontalmente contrário à CF/88. Atenção: a perda superveniente
do mandato eletivo extingue o writ sem resolução de mérito (na
Repressivo é um controle que, em regra, é exercido pelo Judiciário, podendo ser difuso ou
concentrado.

4.

NATUREZA DA NORMA INCONSTITUCIONAL

São três teorias para explicar a natureza do ato inconstitucional:
Teoria do ato inexistente.
Teoria do ato anulável;
Teoria do ato nulo.
Para os primeiros, um ato só existe quando é validado frente a Constituição vigente.
A segunda teoria, de origem Austríaca (Hans Kelsen), afirma que a norma será válida, até que seja
declarada por inconstitucional. A sentença judicial que a reconhece é constitutiva da nulidade.
A última, que é adotada pelo Brasil e nos EUA, afirma que o ato é nulo de nascimento. O vício é
congênito. Portanto, a sentença que a reconhece é meramente declaratória.

5. HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO
BRASIL
No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 era baseada no dogma da soberania do Parlamento.
A partir da Constituição Republicana de 1891, influenciada pelo direito norte-americano, tivemos
a instituição do controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo, por qualquer juiz
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ou tribunal, de modo incidental, prejudicialmente ao mérito. Esse sistema foi mantido nas
constituições de 1934, 1937 e 1946. Sob égide desta última, a EC 16/1965 instituiu o sistema
abstrato de controle, de competência originária do Supremo Tribunal Federal, de leis ou atos
normativos federais ou estaduais, com legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República.
A Carta de 1967 manteve o sistema criado dois anos antes.
Já a atual Carta Republicana de 1988 alargou o sistema do controle concentrado, na legitimidade
ativa, e nos instrumentos existentes.

6.

RESERVA DE PLENÁRIO

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 (CF/88, art. 97).
Súmula Vinculante n. 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
Essa norma, também chamada de full bench, é exigida para o controle incidental exercido em
tribunais.
Nesses casos, haverá a divisão funcional do julgamento: o órgão especial ou o plenário julgarão a
inconstitucionalidade e o órgão fracionário (ex.: câmara de direito público) analisará o mérito da
causa (ficando vinculado à decisão sobre a inconstitucionalidade que o pleno/órgão especial
trouxer). Essa divisão ocorre independentemente de pedido, porque é um dever do tribunal (STF,
AI 582.280 AgR).
Seu objetivo é conferir segurança jurídica e previsibilidade para o sistema.
Alguns apontamentos:
A constitucionalidade é a regra. Então se o órgão fracionário for declarar a
constitucionalidade da norma, não será necessária a observância do full bench.
2. A reserva de plenário não se aplica ao juízo de recepção.
3. A regra do full bench não impede declaração de inconstitucionalidade por juiz singular
(é para tribunais).
4. A reserva de plenário é exigida no controle difuso e no controle concentrado.
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5. Se o Plenário do Tribunal (ou órgão especial) ou do Supremo Tribunal Federal já tiver se
manifestado a respeito da norma, o órgão fracionário poderá julgar a questão sem ofensa
à reserva de plenário.
6. Decisão de órgão fracionário que afasta a aplicação, no todo ou em parte, de lei, ainda
que não haja declaração expressa de inconstitucionalidade, fere a exigência contida no
artigo 97 da Constituição Federal.
7. Turma Recursal não é tribunal e não se sujeita à reserva de plenário.

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE
O controle difuso nasceu nos EUA. Alguns dizem que nos Federalist Papers, e posteriormente no
caso Marbury v. Madison. Outros (majoritários) afirmam que nasceu neste último caso. A lógica é
a de que qualquer órgão do Judiciário pode analisar, em qualquer caso concreto (em qualquer
modalidade de ação), a constitucionalidade das leis e dos atos normativos.
No Brasil, foi introduzido pela Constituição da República de 1981.
O autor da ação busca o Judiciário para requerer um direito próprio, e o fundamento
para fazê-lo é a existência de uma ofensa à Constituição. É uma inconstitucionalidade
incidental.

1.

ESTRUTURA

Legitimidade ativa
Qualquer pessoa que teve um direito violado por ofensa à Constituição. É um processo
constitucional subjetivo. Qualquer interveniente do processo (parte, juiz, promotor etc.) pode
argui-la.

Norma parâmetro e objeto da ação
É parâmetro toda normal constitucional, ainda que já revogada, desde que vigente à época dos
fatos, incluindo aquelas que formam o bloco de constitucionalidade, como os tratados
internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum das emendas à Constituição.
O objeto da ação pode ser qualquer ato emanado do poder público, independentemente de ser
primário ou secundário; normativo ou não normativo, emanado por qualquer dos Poderes, de
quaisquer pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios).
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O direito pré-constitucional também poderá ser questionado no Judiciário, desde que
contemporâneo à época de edição do ato.

Espécies de ações e competência
Qualquer ação judicial, de qualquer natureza, poderá veicular essa espécie de controle, até mesmo
os remédios constitucionais e a ação civil pública, desde que incidentalmente.
É competente qualquer juiz ou tribunal. Os tribunais devem respeitar a cláusula do full bench
(CF/88, art. 97).

Efeitos da decisão
A decisão fará coisa julgada apenas em relação às partes do processo. A eficácia, portanto, é inter
partes, continuando a vigorar o ato normativo em face de terceiros.
Em regra, os efeitos são retroativos (ex tunc). Entretanto, mesmo sem previsão legal expressa, o
Supremo Tribunal Federal admite a modulação de efeitos da decisão também em controle difuso,
observados os pressupostos para o controle abstrato:
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 2/3 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.
Não produz efeito vinculante, mas apenas às partes da ação.

2.

CONTROLE DIFUSO FEITO PELO STF

O STF realiza as duas espécies de controle: o abstrato e o difuso.
Ponto de discussão está na eficácia do controle difuso exercido pelo Supremo. A doutrina
tradicional indica que a eficácia continuará sendo entre as partes da ação, competindo ao Senado
Federal, se assim entender dentro de sua discricionariedade política, suspender a execução da lei
ou do ato normativo em todo o território nacional, por resolução legislativa. Nesta hipótese, a
eficácia será ex nunc.
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (…)
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X - Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; (…)
Só que parte da doutrina e do Supremo passaram a reconhecer a
abstrativização do controle difuso, pela qual as decisões do Supremo
Tribunal Federal, no controle difuso de constitucionalidade, têm, assim
como funciona no controle abstrato, eficácia contra todos (efeito erga
omnes) e não dependem da resolução do Senado.
Sobre essa teoria:
Parte da mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88, alterando-se o sentido atribuído à
norma, sem modificar o seu texto.
A resolução do Senado, aqui, serviria apenas para conferir publicidade à decisão judicial.
O controle difuso por outros tribunais continua a ter eficácia inter partes e efeito ex tunc
(retroativo).

CONTROLE ABSTRATO
É marcado pela generalidade, impessoalidade e é realizado em tese.
O objeto é uma lei ou um ato normativo em tese, em relação a qual se pede a declaração de sua
inconstitucionalidade, ou de sua constitucionalidade ou, ainda, de sua não recepção.
Origem: Áustria de 1920, com Hans Kelsen. No Brasil, com a Emenda n. 16/1965.
Compete ao Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da CF/88, julgar cada uma das 05
ações desse controle:
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI);
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO);
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC);
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF);
Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (ADI Interventiva).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Objetivo: garantir a proteção da ordem jurídica e a supremacia constitucional, pela análise em tese
de lei ou ato normativo estadual ou federal. Se pretende retirar do ordenamento jurídico a norma

16
47

inconstitucional. O direito questionado é objetivo (e não subjetivo). É um instrumento de defesa
da CF/88.

1.

LEGITIMAÇÃO ATIVA

No controle concentrado, a legitimidade ativa é taxativa, o que não ocorre no difuso.
O rol de legitimados permite que inúmeros segmentos da sociedade tenham representatividade,
o que democratiza também a possibilidade de questionar a atuação dos Poderes Executivo e
Legislativo na criação de leis.
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade:
I - O Presidente da República;
II - A Mesa do Senado Federal;
III - A Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - O Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - O Procurador-Geral da República;
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.

Observações importantes
Cuidado: o Congresso Nacional NÃO É parte legítima, mas as Mesas
da Câmara ou do Senado.
Cuidado novamente! Porque NÃO É o Presidente da Mesa a parte
legítima, mas a Mesa em si, o órgão administrativo. O mesmo se aplica
às Mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito
Federal.
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Partido político com representação no Congresso é aquele que tem no mínimo 01 (um) membro
em uma das Casas Legislativas. O Partido deve ser representado pelo diretório nacional, ainda
que a lei atacada diga respeito a apenas um Estado. Esses requisitos de legitimidade são
verificados na propositura da ação, de modo que a perda superveniente do mandato não prejudica
o andamento da demanda
Atentar ao fato de que as centrais sindicais, os sindicatos e as federações sindicais, ainda que de
abrangência nacional, não têm legitimidade para a propositura da ADI. A legitimação ativa foi
dada apenas às CONFEDERAÇÕES sindicais (ADI 1.442).
A respeito das entidades de classe de âmbito nacional, o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal é o de que "âmbito nacional" requer a existência de associados em, pelo menos, nove
Estados da Federação (ADI 4.459/RJ), não sendo suficiente a mera declaração formal em seus atos
constitutivos.
Além disso, no que diz respeito à legitimidade das entidades de classe, o Supremo:
1) A homogeneidade entre os membros que integram a entidade que ajuíza o processo;
2) O fato de a entidade representar a categoria em sua totalidade (requisito subjetivo de
legitimação em sede de tutela coletiva) e
3) Ter caráter nacional, por meio da presença de associados em, pelo menos, nove estados
da
Federação; e,
4) A existência de "pertinência temática" entre os objetivos institucionais e estatuários da
entidade e a norma objeto de impugnação.

Capacidade postulatória
O advogado é indispensável no processo judicial, pois é quem tem a capacidade postulatória, de
modo que petições judiciais não subscritas por advogado, em regra, não são sequer conhecidas
(CF/88, art. 133). Mas há exceções.
Dentre todos os legitimados da ADI, apenas os partidos políticos com representação
no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito
nacional terão que constituir advogado, com procuração nos autos, para a propositura
da ação. Os outros legitimados poderão propor as ações e praticar, no curso do
processo, todos os atos privativos de advogado (ADI 127), como por exemplo, interpor
embargo de declaração em face da decisão exarada.
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Pertinência temática
Alguns dos legitimados do art. 103 deverão comprovar a pertinência temática para a propositura
da ação: relação de pertinência entre o ato impugnado e as funções exercidas pela entidade. Esses
são chamados legitimados especiais. Já outros, chamados de legitimados universais, poderão
impugnar leis e atos normativos federais e estaduais independentemente da matéria.
Os especiais são aqueles dos incisos IV, V e IX.

2.

OBJETO DA AÇÃO

A ADI tem por objeto uma lei ou ato normativo federal ou estadual que, dotados de vigência e
eficácia, violem diretamente dispositivos da Constituição Federal.
Normas municipais não podem ser questionadas no Supremo pelo controle
concentrado, apenas pela via difusa.
O enquadramento do objeto da ação pode ser feito a partir de dois critérios: material e temporal.
Vamos estudá-los.

Critério material
O termo "lei" deve ser interpretado em sentido estrito (lei ordinária). Ato normativo diz respeito
a todas as espécies normativas primárias: leis complementares; medidas provisórias; leis
delegadas; decretos legislativos; resoluções; emendas à Constituição.
Apenas os atos normativos gerais e abstratos podem ser questionados ao STF por meio de ação
direta de inconstitucionalidade.
Atos tipicamente regulamentares (atos normativos secundários) devem ser questionados no plano
da legalidade e não no campo de constitucionalidade.
O ato precisa ser dotado de normatividade para ser questionado por
ADI. Deter normatividade é ser aplicável a um número irrestrito de
pessoas, ter generalidade, abstração, impessoalidade, autonomia
jurídica.
Portanto, ainda que não sejam formalmente leis, deliberações do CNJ ou do CNMP podem ser
questionadas por meio de ADI.
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Pegadinha: NÃO caberá ADI para questionar decreto regulamentar (ato normativo secundário),
mas CABERÁ para questionar decreto autônomo (ato normativo primário).
Súmulas dos tribunais e as Súmulas Vinculantes não preenchem os requisitos da normatividade
(abstração, generalidade, impessoalidade e autonomia), motivo pelo qual não podem ser objetos
de ações diretas de inconstitucionalidade. Além do mais, relativamente às vinculantes temos em
lei um procedimento próprio para o seu cancelamento.
Normas constitucionais originárias não podem ser objeto de ADI, dada a falta de parâmetro de
controle de constitucionalidade, uma vez que a atuação do poder constituinte originário é
ilimitada. Já as derivadas podem ser impugnadas, por ofensa a cláusulas pétreas ou ao processo
legislativo, incluindo os Tratados incorporados pelo quórum das emendas à Constituição.
Sobre as medidas provisórias:
1) medida provisória pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
2) os pressupostos de relevância e urgência só serão analisados pelo STF
excepcionalmente, quando for evidente a ausência dos requisitos, para que não haja ofensa
à separação dos poderes;
3) no caso de questionamento de MP por meio de ADI, se houver perda da eficácia antes
do julgamento da ação, a ADI restará prejudicada por perda de objeto;
4) por outro lado, se a MP for convertida em lei antes do julgamento, a ADI poderá
prosseguir, sendo suficiente que o legitimado ativo promova o aditamento à inicial.
O Distrito Federal exerce as competências legislativas dos municípios e dos Estados. Sobre a ADI
contra lei do DF:
Súmula 642-STF. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito
Federal derivada da sua competência legislativa municipal.
O art. 102, I, "a", da CF/88 somente admite ADI contra lei ou ato normativo federal ou
estadual. Não cabe contra lei ou ato normativo de competência municipal.
Caso não seja possível distinguir a natureza da lei distrital (se estadual ou se municipal), o Supremo
Tribunal Federal tem admitido a utilização da ADI, como nas leis destinadas à criação de cargos
públicos, organização de pessoal e de carreira (ADI 3.341/DF).

Critério temporal
Vigência e eficácia são requisitos indispensáveis para definição do objeto da ADI.
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Leis ou ato normativos revogados ou ineficazes não podem ser objeto de ADI, porque não
representam ofensa à supremacia constitucional. A lei revogada ainda pode ser questionada no
Judiciário, mas não no controle concentrado, mas sim no difuso (questionando os efeitos que
possa ter produzido).
A revogação da lei ou ato normativo implica perda do objeto da ação, EXCETO:
1) a ação já estiver em pauta para ser julgada;
2) já estiver sendo julgada;
3) a revogação da lei não foi comunicada ao STF, razão pela qual o Tribunal enfrentou o
mérito da matéria e declarou a inconstitucionalidade da norma.
Direito pré-constitucional: ou é recepcionado pela Constituição vigente, ou é revogado pela não
recepção. Caso se queira questioná-lo, a ação cabível é a ADPF, e não a ADI.
Depois de tudo que foi exposto, qual é o objeto da ADI?
O objeto da ADI é lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital (de natureza
estadual), dotado de abstração, generalidade e impessoalidade, editado na vigência da
Constituição de 1988, vigente e eficaz.

3.

NORMA DE REFERÊNCIA/BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE

Incontestavelmente, as normas da Parte Permanente da CF/88 são parâmetro para o controle
concentrado.
O Preâmbulo não tem força normativa. Serve apenas como norte interpretativo,
sem produzir efeitos jurídico-normativos. Não pode, pois, ser parâmetro.
Os tratados internacionais aprovados com quórum das emendas são normas constitucionais,
integram o bloco de constitucionalidade, e então podem ser parâmetro.
Os tratados de direitos humanos internalizados SEM o quórum das PEC,
NÃO são parâmetro no controle de constitucionalidade, mas possibilitam o
controle de convencionalidade.
No sítio eletrônico do STF, o conceito de controle de convencionalidade é: "os tratados
internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil são também (assim como a
Constituição) paradigma de controle da produção normativa doméstica. É o que se
denomina de controle de convencionalidade das leis, o qual pode se dar tanto na via
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de ação (controle concentrado) quanto pela via de exceção (controle difuso). (Valério
Mazzuoli)."

4.

ASPECTOS PROCESSUAIS

Petição inicial
A petição inicial deve ser apresentada em duas vias e deverá conter cópias da lei ou do ato
normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação (Lei 9.868/99,
art. 3º).
Atente-se para a questão da capacidade postulatória (quem precisa e quem não precisa de
advogado, conforme já explicamos).
Art. 3º A petição indicará:
I - O dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do
pedido em relação a cada uma das impugnações;
II - O pedido, com suas especificações.
Embora o autor deva declinar os fundamentos jurídicos de seu pedido,
assim como ocorre em qualquer outra ação judicial, o STF, na qualidade
de guardião da Constituição, não ficará vinculado aos fundamentos
apresentados pelo autor, e poderá declarar a inconstitucionalidade da
lei por um motivo não arguido na inicial. A causa de pedir é aberta.
Inconstitucionalidade por arrastamento (ou por atração ou consequente): a declaração
de inconstitucionalidade de dispositivo de lei que provoca também a declaração de
inconstitucionalidade de outro dispositivo da mesma ou de outra lei, em razão de
vínculo ou dependência jurídica entre os dispositivos.
O STF admite a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento ou por atração
de outros artigos, incisos ou alíneas que o autor não pediu expressamente na inicial, em
razão da interdependência entre os dispositivos (ADI 2.653/MT).
Quanto ao pedido, é possível a cumulação de pedidos próprios de ADI e de pedidos próprios da
ADC. Elas são ações materialmente dúplices: a procedência da ADI implicará a improcedência dos
pedidos de ADC, e vice-versa. A própria lei assim prevê expressamente:
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Art. 24, Lei 9.868/99. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a
ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a
inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual
ação declaratória.
Quanto ao prazo, lembre-se que nulidade não convalesce com o tempo. Consequentemente, não
há prazo prescricional e nem decadencial para a propositura da ADI.
Em relação à desistência, "Proposta a ação direta, não se admitirá desistência" (art. 5º, Lei
9.868/99). Aqui, prevalece o princípio da indisponibilidade da ação, porque o processo é objetivo.
Não se trata de direito próprio, mas da preservação da supremacia da Constituição, motivo pelo
qual não é admitida a desistência, instituto ligado à renunciabilidade do direito de ação ou do
próprio direito privado daquele que propõe ações.

Relator
Leia os artigos 4º, 6º e 9º da Lei 9.868/99. Para te ajudar, transcreveremos as redações, na
sequência que interessa:
1) A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão
liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição
inicial.
2) Se necessário, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais
emanou a lei ou o ato normativo impugnado. As informações serão prestadas no prazo de
30 dias contado do recebimento do pedido.
3) Nos termos o artigo 9º da Lei 9.868/1999, em caso de necessidade de esclarecimento de
matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos
autos, poderá o Relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de
peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública,
ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Essas informações,
perícias e audiências serão realizadas no prazo de 30 dias.
Nos processos objetivos, não cabe arguição de suspeição do Relator, uma vez que as
exceções de suspeição contidas no artigo 145 do CPC/2015 são próprias do processo
subjetivo.
Por outro lado, é possível a alegação de impedimento nas hipóteses em que o Ministro
tenha anteriormente atuado no processo na qualidade de requerente, requerido PGR
ou AGU.
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Intervenção de terceiros e amicus curiae
A ação direta de inconstitucionalidade não admite a intervenção de terceiros (artigo 7º da Lei
9.868/1999).
Admite-se, apenas, o amicus curiae.
É que a intervenção de terceiros está ligada aos processos subjetivos, porque permite o ingresso
de terceiro no processo em razão de seu interesse jurídico na causa. Esse interesse não existe no
processo objetivo.
Instituto distinto e permitido na ADI é o litisconsórcio.
Sobre o amicus curiae:
Art. 7º, § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos
postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no
parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
Amicus curiae significa "amigo da Corte". Admitir a participação de amicus curiae é permitir a
participação de órgãos e entidades que, embora não tenham legitimidade para a propositura da
ADI, poderão ser afetados pela decisão.
Podem realizar sustentação oral (ADI 2.675/PE).
Momento: o pedido para participação como amicus curie deve ser feito ao Relator antes de o
processo ser incluído em pauta para julgamento.
Não existe direito subjetivo à participação do amicus curiae. O relator analisará os requisitos da
relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, e caso conclua que não estão
presentes, não há recurso.
Existe controvérsia no Supremo sobre a recorribilidade de decisão que admite o amicus:
É recorrível a decisão denegatória de ingresso no feito como amicus curiae. É possível
a impugnação recursal por parte de terceiro, quando denegada sua participação na
qualidade de amicus curiae. STF. Plenário. ADI 3396 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 6/8/2020.
Tanto a decisão do Relator que ADMITE como a que INADMITE o ingresso do amicus
curiae é irrecorrível (STF. Plenário. RE 602584 AgR/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio,
red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018).
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Pessoa natural: nos processos subjetivos, a pessoa física pode ser amicus curiae (CPC, art. 138).
Atualmente, no processo objetivo prevalece que não, dada a falta de representatividade, porque
o processo é objetivo (RE 659.454/RS).
Por último, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, no controle objetivo, não admite a
interposição de recurso (embargo de declaração) e nem de pedido de medida cautelar por parte
de amici curiae, uma vez que são estranhos à relação processual (ADI-ED 3.615/PB).

Atuação do PGR e do AGU
Conforme disposto nos artigos 8º e 9º da Lei 9.868/1999, decorrido o prazo das informações,
serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República,
que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, o Relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para
julgamento.
No processo objetivo não existe a figura do Revisor. Quem pede o julgamento é o
Relator.
AGU: 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 (CF/88, art. 103, § 3º).
Pela previsão constitucional, o AGU não é representante da União. Como a presunção é a de
constitucionalidade, caberá ao AGU demonstrar as razões pelas quais a norma é válida e evidenciar
a correta atuação do Poder Legislativo em sua criação.

Atualmente, o posicionamento da Corte Constitucional tem sido no sentido de que o
AGU tem autonomia para apontar em seu parecer a eventual inconstitucionalidade, de
acordo com sua convicção jurídica.
PGR: O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal
(CF/88, art. 103, § 1º).
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O PGR é legitimado a propor ADI, e também participa do processo objetivo como fiscal da
Constituição, a fim de assegurar a sua supremacia na ordem jurídica brasileira. O PGR tem livre
convencimento e, na qualidade de fiscal, poderá apontar a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da norma.
Mas há algumas diferenças na atuação desses dois atores:
Advogado-Geral da União
Participa das ações de inconstitucionalidade.

Procurador-Geral da República
Participa de todas as ações de competência
originária do STF.
Atua como curador da lei atacada (atribuição Atua como fiscal da Constituição.
que não é absoluta, na jurisprudência mais
recente).
Não é legitimado para a ADI.
É legitimado.

5.

JULGAMENTO E MÉRITO

Após lançar o relatório, remetendo-o aos demais Ministros, o Relator pede dia para o julgamento.
Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do
ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros.
(Quórum de instalação: 2/3, maioria qualificada)
Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido
se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se trate de ação direta de
inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. (Quórum de
julgamento: maioria absoluta)
Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em
número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o
comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para
prolação da decisão num ou noutro sentido.
Caso não seja alcançado o quórum de maioria absoluta, a norma
atacada permanecerá válida, em razão do princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, mas a decisão não produzirá efeito para
todos e nem efeito vinculante, de modo que a constitucionalidade da
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norma poderá ser novamente questionada perante os demais órgãos
do Judiciário.
Natureza dúplice: essa ação é materialmente dúplice, conforme já explicamos (art. 24).

Efeitos da decisão
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ADI e nas ADC produzirão eficácia
contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (CF/88, art. 102,
§ 2º).
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 (Lei 9.868/99, art. 28, parágrafo único).
Esses dispositivos tratam dos efeitos:
Erga omnes e vinculante;
Ex tunc e repristinatório.
Erga omnes e vinculante
Erga omnes porque a lei declarada
inconstitucional atinge a todos que se sujeitam
à sua aplicação.
Vinculante em relação ao Poder Judiciário à
Administração Pública, de todos os níveis,
desafiando reclamação no próprio STF, caso
haja o descumprimento da decisão.

O efeito vinculante não atinge o próprio STF,
nem o Legislativo em sua função típica de
legislar (ou o Executivo, na função atípica de
legislar), para que não ocorra a fossilização da
constituição.

Ex tunc e repristinatório
É a regra da ADI: efeitos retroativos, porque a
lei ou ato normativo inconstitucional é nulo
desde a origem.
Só que os atos, contratos e decisões judiciais
com base na lei inconstitucional não são
automaticamente desfeitos. É necessário que
cada ato jurídico seja atacado pelo meio
competente, como ações anulatórias ou a ação
rescisória.
A decisão de mérito, em decorrência do efeito
ex tunc, também provoca o efeito
repristinatório da lei anterior, isto é, devolve ao
ordenamento jurídico a norma que havia sido
revogada por aquela que foi declarada
inconstitucional. Esse efeito repristinatório é
tácito. Para evitá-lo, o autor da ADI deve
impugnar também a norma revogada.
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Quanto à reclamação, prevalece que ela só
pode ser proposta se o ato atacar a parte
DISPOSITIVA da decisão do Supremo. Não
cabe
reclamação
por
violação
aos
fundamentos da decisão. É a inadmissibilidade
da teoria da transcendência dos motivos
determinantes.
Os efeitos da decisão proferida em ADI começam a ser produzidos a partir da publicação da ata
da sessão de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico, ressalvada disposição e contrário do
próprio Supremo (Rcl 20.160). A oposição de embargos declaratórios não retarda os efeitos da
decisão.
Art. 28. Dentro do prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da decisão, o
Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do
Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do
ato (art. 25, Lei 9.868).

Modulação dos efeitos
O artigo 27 da Lei 9.868/1999 prevê que, 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 2/3 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.
Na prática, quando se pretende fazer modulação de efeitos da decisão, ocorrem duas
votações: a primeira objetiva declarar a inconstitucionalidade da lei e a segunda, a
modificação do efeito ex tunc ou do efeito erga omnes ou de ambos.

Irrecorribilidade
A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo
em ADI é irrecorrível, não admitindo ação rescisória.
Admite-se apenas a oposição de embargos de declaração.
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Somente os que fazem parte da relação processual poderão opor embargos
declaratórios. Assim, amicus curiae e AGU não são legitimados para interposição desse
recurso.
Nas ações do controle objetivo, o Ministério Público e a Fazenda Pública não têm prazo
contado em dobro para manifestação.

6.

MEDIDA CAUTELAR

A CF/88 prevê a possibilidade de medida cautelar na ADI, e atribui ao STF a competência
originária para apreciá-la.
Serve para prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de uma decisão de mérito.
Será concedida pelo Plenário do STF, por maioria absoluta de seus membros (06 Ministros),
devendo estar presentes na sessão pelo menos 08 (oito) Ministros.
Nos períodos de recesso, a medida cautelar será deferida pelo Relator (o Presidente ou o VicePresidente
do Tribunal) ad referendum do Plenário.
O STF tem admitido também que em casos de urgência, o Relator possa monocraticamente deferir
a medida cautelar, ad referendum do Plenário.
O Relator, antes de submeter a cautelar a julgamento, ouvirá, em regra:
Os órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, em 05 dias
(em caso de excepcional urgência, o STF poderá deferir a cautelar sem essa oitiva);
Caso entenda indispensável, o Relator também ouvirá o AGU e o PGR, em 03 dias.
Sustentação oral: no julgamento da cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes
judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma
estabelecida no Regimento do Tribunal.
A medida cautelar é dotada de eficácia contra todos, efeito vinculante e será concedida
com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia
retroativa. A concessão da medida cautelar torna, ainda, aplicável a legislação anterior
acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.
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Conversão da cautelar em mérito: o julgamento da cautelar poderá ser convertido em julgamento
de mérito, a pedido do Relator, a fim de primar pela celeridade processual.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
A CF/88 inovou prevendo a ADO, enquanto ação judicial para sanar as omissões constitucionais
injustificadamente levadas a cabo. Pretende conferir maior eficácia às normas que não são
autoaplicáveis.
É regulamentada pela Lei 12.063/2009, que alterou a redação da Lei 9.868/1999.
Sua estrutura é muito semelhante à ADI. Estudaremos as nuances e diferenças.

1.

LEGITIMAÇÃO ATIVA E LEGITIMAÇÃO PASSIVA

Podem propor a ADO os legitimados à propositura da ADI e da ADC (Lei 9.868/98, art. 12-A).
Servem aqui as mesmas observações feitas sobre a ADI quanto à
capacidade postulatória, quanto à necessidade ou não de comprovação
de pertinência temática.
Legitimados passivos são os órgãos ou autoridades que deveriam regulamentar a Constituição e
não fizeram.
Sobre o tema, cumpre ressaltar duas coisas:
1. Se a competência legislativa for da União, o Congresso Nacional figurará no polo passivo,
mas se for dos Estados-membros, a Assembleia Legislativa será a requerida.
2. Se a iniciativa da lei for privativa de alguma autoridade ou de órgão e este deixar de
apresentar o
projeto, não poderá o Legislativo ser apontado como omisso, porque não poderia ter
iniciado o processo legislativo. Assim, se a iniciativa for privativa do Presidente da
República, por exemplo, e este não tiver encaminhado o projeto ao Congresso Nacional,
no polo passivo quem figurará será o chefe do Executivo e não o Legislativo.
Também não admite desistência.
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2.

OBJETO DA AÇÃO

O objeto da ação é a omissão inconstitucional, a falta de regulamentação para o exercício de
normas constitucionais não autoaplicáveis.
Note que a ADO se destina a amparar normas constitucionais de eficácia limitada
programáticas e não pode ser utilizada para questionar qualquer tipo de omissão,
qualquer falta de lei ou de providências administrativas. Nem mesmo as normas
constitucionais de eficácia limitada de princípios institutivos facultativos poderão ser
objeto de ADO, uma vez que não há a obrigatoriedade de sua criação.
A omissão atacável é normativa, e não apenas legislativa. Estará caracterizada omissão caso não
exista um regulamento necessário ao exercício do direito, por exemplo.
A omissão apenas estará caracterizada quando tenha transcorrido um prazo razoável para a edição
da norma (STF, MI 361).
Atenção! Não cabe ADO contra omissões municipais.

3.

ASPECTOS PROCESSUAIS

A petição inicial indicará a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de
dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência administrativa, contendo o
pedido, com suas especificações, acompanhada de procuração, se for o caso, será apresentada
em 2 (duas) vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação
de omissão.
A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente
indeferidas pelo relator, desafiando agravo.
Interessante destacar que a Lei 12.063/2009 autorizou que os demais legitimados da ADO
também se manifestem, por escrito, sobre o objeto da ação; peçam a juntada de documentos
reputados úteis para o exame da matéria e apresentem memoriais (art. 12-E, § 1º).
Não admite desistência.
Informações são requisitadas pelo Relator em 30 (trinta) dias. Pode haver designação de audiência
pública.
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Não admite intervenção de terceiros, exceto amicus curiae.
Em relação ao AGU e ao PGR, atente-se ao fato de que o AGU não tem participação obrigatória
(art. 12-E, § 2º). O PGR deverá se manifestar, exceto se for o próprio autor da ação.

4.

MEDIDA CAUTELAR

A jurisprudência do STF era no sentido do descabimento da cautelar em ADO, mas a Lei
12.063/2009, expressamente, no artigo 12-F, passou a adotar a medida em caso de excepcional
urgência e relevância da matéria.
A medida cautelar poderá produzir três efeitos. São eles:
1. Suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos relacionados ao
pedido contido na inicial;
2. Suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão
parcial;
3. Providência diversa tomada pelo STF a partir da situação narrada na inicial.

5.

JULGAMENTO E MÉRITO

Observam-se os mesmos quóruns de instalação (2/3) e de julgamento (6 Ministros).
Declarada a inconstitucionalidade por omissão será dada ciência ao Poder competente para a
adoção das providências necessárias.
Se a omissão for de órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30
(trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo STF, tendo em vista as
circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.

6.

ADO E MANDADO DE INJUNÇÃO

As omissões constitucionais podem ser saradas por dois instrumentos distintos: o mandado de
injunção (MI) e a ADO. Embora tenham semelhanças, grandes são as duas diferenças, a tal ponto
que o Supremo não admite fungibilidade entre elas.
O MI é regulamentado pela Lei 13.300/2016.
O MI é instrumento de controle difuso, cuidando de direitos subjetivos ligados à nacionalidade,
soberania e à cidadania, ao passo que a ADO é de controle concentrado.
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A legitimidade ativa do MI é das pessoas que sejam titulares dos direitos mencionados no
parágrafo anterior (dica: "direitos N.S.C"). A legitimidade passiva, do órgão ou autoridade com
atribuição de regulamentar a norma.
A competência do MI ou é do STF, do STJ, ou do TSE, a depender do caso (artigos 102, I, q, e
105, I, h, e 121, § 4º, V, todos da CF/88).
O MI não admite liminar.
Quanto aos efeitos da decisão do MI:
Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:
I - Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma
regulamentadora;
II - Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou
das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o
interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora
legislativa no prazo determinado.
Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput
quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção
anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
Foi criada pela Emenda n. 03/1993.
Seu objetivo é o de acabar com controvérsia a respeito de uma norma federal, a partir da
declaração de sua constitucionalidade pelo STF, uma vez que a decisão do Tribunal produz efeito
vinculante.
Em virtude da presunção de constitucionalidade das leis, é necessário que o autor demonstre a
existência de controvérsia judicial (e não apenas doutrinária) relevante sobre a aplicação da
disposição objeto da ADO.
É uma ação que apenas na aparência é objetiva, porque, no fundo, cuida de
todos os casos concretos nos quais seja controvertida a aplicação da norma.
A ADC tem a mesma natureza jurídica da ADI e quase a mesma estrutura processual.
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1.

OBJETO DA AÇÃO

É somente lei ou ato normativo federal (art. 102, I, "a", da CF/88) em vigor e contemporâneo da
CF/88.
Por isso mesmo, não admite juízo sobre norma pré-constitucional.

2.

ASPECTOS PROCESSUAIS

Legitimados ativos
São os mesmos da ADI.
Todas as observações lá efetuadas cabem aqui.
Não admite desistência.

Da inicial
A petição inicial será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo
questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de
declaração de constitucionalidade.
Indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do
pedido. Conterá o pedido, com suas especificações.
A causa de pedir também é aberta: o Supremo não fica vinculado aos fundamentos trazidos pelo
autor.
Admite cumulação de pedidos.
Essa ação tem um requisito único: a comprovação existência de controvérsia judicial relevante
sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.
A ADC não pode ser utilizada como instrumento de consulta ao Supremo Tribunal
Federal, não pode ser proposta para saber qual o posicionamento do Tribunal sobre o
assunto. Como as leis são presumidas constitucionais, não haverá razão para requerer
que a Corte Constitucional declare a constitucionalidade de algo que já é presumido
constitucional. Dessa sorte a demonstração de controvérsia judicial é indispensável, pois
constitui pressuposto de admissibilidade da ação.
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A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente
indeferidas pelo relator, desafiando recurso de agravo.
Não está sujeita a prazo prescricional ou decadencial.

Do Relator
Na ADC, não há pedido de informação e nem legitimado passivo, porque a lei não está sendo
atacada. Na verdade, o legitimado ativo apenas pede que a lei seja reconhecida válida.
Não se admite intervenção de terceiros, exceto amicus curiae.
É possível a audiência pública.
Não há participação do AGU (desnecessário, diante da espécie de pedido da ação).

3.

MEDIDA CAUTELAR

Admite medida cautelar, observado o quórum de maioria absoluta para o seu deferimento.
A finalidade da medida cautelar é a 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.
Produz eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário e a
toda a Administração Pública, direta e indireta, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal.
O artigo 21, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, diferente do que se aplica
à ADI, fixou o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para que o Tribunal
julgue o mérito da ação, sob pena de perda da eficácia da medida
cautelar.

4.

JULGAMENTO E MÉRITO

Quórum de instalação: 08 (oito) Ministros.
Quórum de votação: 06 (seis) Ministros.
Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação declaratória; e, proclamada a
inconstitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação declaratória.
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A decisão tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário
e à Administração Pública federal, estadual e municipal. O descumprimento desse efeito desafia
reclamação, a ser julgada pelo próprio Supremo.
Note que os efeitos de uma ação declaratória de constitucionalidade julgada
procedente são praticamente os mesmos de uma ação direta de inconstitucionalidade:
erga omnes, ex tunc e vinculante. A única diferença é o efeito repristinatório, porque
na ADC, o pedido é o de declaração de constitucionalidade da norma, de modo que a
confirmação da validade da lei apontada na inicial afasta qualquer pensamento de
restabelecimento da lei revogada por aquela que foi declarada constitucional.
Agora, se a ADC for julgada improcedente, atingidos seis votos pela rejeição, a lei será
declarada inconstitucional e aí teremos o feito repristinatório. Perceba que a ADC,
assim como a ADI, também é ambivalente (ou dúplice), de modo que qualquer decisão
nela proferida (procedência ou improcedência) produzirá efeitos jurídicos
Também admite modulação de efeitos.
Também é irrecorrível e não admite rescisória, exceto oposição de embargos declaratórios.

ARGUIÇÃO
DE
FUNDAMENTAL

DESCUMPRIMENTO

DE

PRECEITO

Foi introduzida na CF/88 pela EC n. 93/1993, e trouxe mais uma competência para o STF.
§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
Foi regulamentada pela Lei 9.882/1999.
A finalidade dessa ação foi ampliar a competência do Supremo na guarda da Constituição Federal.
É mais uma ação de controle objetivo, mas que comporta discussão sobre o direito préconstitucional, as leis municipais, os atos administrativos e outras espécies não questionáveis por
ADI pudessem ser arguidos diretamente ao Tribunal Constitucional por meio da ação de arguição.
Parte da doutrina classifica a ADPF em duas categorias:
1) arguição autônoma (ou direta), que tem natureza de ação, e
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2) arguição paralela (ou incidental ou indireta), fruto de uma ação original (direito subjetivo)
em relação a qual os legitimados da ADPF levam o caso diretamente ao Supremo Tribunal
Federal.
Cuidado! Não há uma ADPF objetiva e outra subjetiva! A ADPF é uma ação do controle
objetivo. O que pode acontecer é a existência de uma discussão em instâncias ou juízos
inferiores sobre algo que atinja um preceito fundamental. De posse da informação
acerca da controvérsia constitucional, é possível que um dos legitimados da ADPF
proponha a ação de forma incidental, para levar a matéria diretamente ao STF e, por
meio de liminar, fazer suspender o andamento das ações existentes.
A estrutura processual de ambas, de todo modo, é a mesma, inclusive no que toca à legitimação
ativa.
Cabimento: para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público, inclusive de ato municipal ou pré-constitucional (Lei 9.882/99, art. 1º).

1.

OBJETO DA AÇÃO

Ato do Poder Público que causa ou possa causar lesão a preceito fundamental (arguição
autônoma), ou leis ou atos normativos federal, estadual ou municipal que causam controvérsia
constitucional, inclusive os anteriores à Constituição (arguição incidental).
Ponderações importantes:
1) a ADPF pode ser utilizada preventivamente, isto é, para evitar a lesão a preceito
fundamental;
2) o ato do Poder Público pode ser comissivo ou omissivo;
3) atos de particulares que exercem, por delegação, atribuição pública, como por exemplo,
os atos de concessionários de serviço público poderão ser combatidos mediante ADPF;
4) os atos atacados podem ser administrativos (regulamentares, concretos, de execução);
5) a expressão "ato do poder público" não alcança os atos políticos, como o veto do
Presidente da República.
A ADPF tem natureza subsidiária e só poderá ser utilizada quando não houver outro
meio capaz de levar a lesividade ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal
Não cabe ADPF também contra normas pós-constitucionais revogadas, uma vez que o controle
objetivo pressupõe vigência da norma atacada (STF, ADPF-MC 211/DF).
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O que é o preceito fundamental?
Não há definição na CF/88 ou na lei.
Mas a indica a ideia de um conjunto de normas, regras, princípios e regulamentos que podem ser
extraídos da Constituição. Não é necessariamente um direito fundamental, embora possa ser
extraído dele, e não é necessariamente expresso na Constituição.
Preceito fundamental é um gênero de que são espécies, regras e princípios
constitucionais (expressos ou implícitos).
Até o momento, já se reconheceu como exemplos de preceitos fundamentais os princípios
fundamentais, as cláusulas pétreas, os princípios constitucionais sensíveis e os princípios gerais da
atividade econômica (STF, ADPF 33/PA).

Caráter Subsidiário da ADPF
Não será admitida ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (§ 1º do
art. 4º da lei de regência).
Há controvérsia sobre a expressão "outro meio eficaz de sanar a lesividade". Alguns autores
apontam que a expressão deve ser interpretada como "qualquer outra ação do controle abstrato",
já outros, como "qualquer ação, excluídas as do controle abstrato e os remédios constitucionais".
O STF tem avaliado caso a caso. Ademais, a existência de recursos extraordinários ou mesmo de
processos ordinários sobre a matéria não exclui o cabimento da ação de arguição (STF, ADPF 33).

Princípio da fungibilidade
Pela dificuldade de reconhecimento do que é preceito fundamental e do caráter subsidiário da
ADPF, o STF tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade à ADPF, de forma que esta
ação poderá ser recebida como ADI, se preenchidos os pressupostos de cabimento, e vice-versa
(STF, ADI 4.180).
Além disso, o erro não pode ser grosseiro. Por exemplo, não cabe no STF uma ADI contra lei
municipal.

2.

LEGITIMAÇÃO ATIVA

São os mesmos da ADI.
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Faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de ADPF ao PGR, que,
examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo.
Idênticas observações feitas às ações objetivas cabem aqui.

3.

ASPECTOS PROCESSUAIS

Da Inicial e do Relator
A petição inicial deverá conter a indicação do preceito fundamental que se considera violado, bem
como do ato questionado. Deverá ter a prova da violação do preceito fundamental, e o pedido,
com as suas especificações.
Se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do
preceito fundamental que se considera violado.
Cuidado! A exigência de comprovação da existência de controvérsia judicial relevante
só se aplica à arguição incidental, isto é, aquela cujo objeto é lei ou ato normativo
federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.
A petição inicial será acompanhada de procuração, e será apresentada em duas vias, devendo
conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.
Será indeferida liminarmente a inicial, pelo relator, quando não for o caso de ADPF, faltar algum
dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
Do indeferimento da inicial caberá agravo, no prazo de 05 (cinco) dias.
Informações podem ser requisitadas em 10 (dez) dias, e cabe audiência pública.
Cabem memoriais de interessados, que poderão, também, fazer sustentação oral.
Após, o Relator lança o seu voto e solicita dia para o julgamento.

Amicus Curiae, PGR e AGU
Admite amicus curiae, demonstradas a relevância da matéria e a representatividade dos
postulantes, embora tal previsão não conste expressamente na lei que regulamenta a ação.
Se a ADPF tiver a finalidade de apontar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o AGU
deverá ser ouvido.
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O PGR, se não for o autor da ação, também é ouvido, em 05 dias após as informações.

4.

LIMINAR

Cabível, por decisão da maioria absoluta dos membros do STF.
A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de
processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação
com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada (§ 3º, artigo 5º, Lei
9.882/1999).
A liminar terá eficácia contra todos (efeito erga omnes) e poderá ter efeito vinculante, caso o STF
assim determine.

5.

JULGAMENTO E MÉRITO

A ADPF adota o mesmo quórum de presença (2/3) e o mesmo quórum de julgamento (maioria
absoluta) das demais ações do controle objetivo.
Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos
questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito
fundamental.
As demais observações feitas às outras ações objetivas cabem aqui.

REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA
A principal finalidade da federação é a descentralização administrativa. Todas as pessoas políticas
(União, Estados, Distrito Federal e municípios) são autônomas. Não existe nenhuma hierarquia
entre elas, nenhuma relação de dependência.
Excepcionalmente, nos casos do art. 34 da CF/88, a União poderá intervir
nos Estados e no DF. Nas hipóteses do art. 35, o Estado poderá intervir
em algum de seus Municípios. São todas hipóteses taxativas.
Nos termos do artigo 84, inciso X, da Constituição Federal, a competência para promover a
intervenção federal é privativa do Presidente da República. Por simetria, a intervenção estadual
será promovida pelo Governador.
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A intervenção pode ser voluntária ou provocada, esta que será estudada aqui, por cuidar de
controle de constitucionalidade.
As hipóteses de intervenção provocada por requisição estão no art. 34, VI e VII, da CF/88.
VI - Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Vejamos:
No caso de desobediência à
ordem ou decisão judicial
(inciso VI, parte B), a
intervenção dependerá de
requisição do STF, do STJ ou
do TSE, cada um em relação
ao cumprimento de suas
próprias ordens ou decisões.

Na recusa de cumprimento de
lei federal, o PGR apresentará
ao STF uma ação de
executoriedade de lei federal.

Nas situações descritas no
inciso
VII
(princípios
constitucionais sensíveis), o
PGR apresentará ao STF uma
ação
direta
de
inconstitucionalidade
interventiva.
Esse é o ponto de estudo,
porque diz respeito a uma das
ações
de
controle
de
constitucionalidade.

A ADI interventiva é uma ação de controle concentrado, mas não é de controle abstrato, porque
busca impugnar um ato concreto de um ente federativo e não uma lei, na maioria das vezes.
Origem: existe no Brasil desde 1934, mas somente em 1964 ganhou atributos para funcionar como
efetiva ação de controle constitucional.
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1. LEGITIMIDADE, OBJETO E CABIMENTO DA AÇÃO
Legitimado ativo é apenas o PGR.
O legitimado passivo é o ente federativo violador do princípio sensível.
O objeto da ação é a lei, o ato normativo, o ato administrativo ou o ato governamental (comissivo
ou omissivo) que violam princípios constitucionais sensíveis, assim entendidos como aqueles
constantes do art. 34, VII, da CF/88.

2. ASPECTOS PROCESSUAIS
Os requisitos da inicial são os mesmos das demais ações de controle concentrado.
Cabem aqui idênticas observações sobre o indeferimento da inicial o cabimento de agravo.
Recebida a inicial, o Relator deverá tentar dirimir o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se
dos meios que julgar necessários, conforme disposto no regimento interno do Supremo Tribunal
Federal.
O Relator requisitará informações e poderá designar audiência pública.
Interessados também poderão se manifestar e juntar documentos.
Admite liminar, pelo mesmo quórum das demais ações concentradas, e com oitiva prévia dos
envolvidos. A liminar poderá ser deferida para suspender o andamento de processo ou os efeitos
de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com
a matéria objeto da representação interventiva.
Após requisitar novamente informações (se o fez por ocasião da liminar), ouvirá o Relator,
sucessivamente e em 10 dias para cada, o AGU e o PGR.

3. JULGAMENTO E MÉRITO
São os mesmos os quóruns de instalação de julgamento das demais ações concentradas.
Julgada a ação procedente, após a publicação do acórdão, o STF requisitará do Presidente da
República a intervenção federal, e o Chefe do Executivo terá prazo improrrogável de até 15
(quinze) dias para dar cumprimento à determinação.
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Em até 10 dias do trânsito em julgado, haverá a publicação da parte dispositiva do acórdão.
A decisão é irrecorrível e não admite impugnação por ação rescisória.

CONTROLE ABSTRATO NOS ESTADOS
Os Tribunais de Justiça, além de promoverem o controle difuso, realizam também o controle
abstrato de constitucionalidade em face da Constituição estadual. Essa competência está expressa
no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual "cabe aos Estados a instituição de
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face
da Constituição estadual".
Em âmbito estadual, todas as espécies normativas devem correspondência à Constituição
Estadual (CE).
Todas as ações de controle concentrado que cabem no STF, cabem nos TJ.
Sobre as Leis Orgânicas dos Municípios e do DF:
Lei Orgânica do Município
Os Municípios são autônomos, mas são
organizados por Lei Orgânica (LO) e não por
Constituição, de modo que não se fala de
controle de constitucionalidade em face da
LO.
O controle de constitucionalidade de normas
municipais é feito em face da Constituição
Federal ou em face da Constituição estadual,
conforme o caso. A eventual incompatibilidade
de lei municipal com a Lei Orgânica é resolvida
no campo do controle de legalidade e não de
constitucionalidade.

1.

Lei Orgânica do DF
Situação diversa é a que se aplica ao Distrito
Federal que é regido por Lei Orgânica (LODF)
com status de Constituição, de modo que há
controle de constitucionalidade em face da
LODF, cuja competência é do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios.

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

É a ação direta de inconstitucionalidade.
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Parâmetro de controle de constitucionalidade
É a Constituição estadual. Como regra, a CF/88 não pode ser utilizada
como parâmetro, porque as normas de reprodução obrigatória da CF/88
nas Constituições dos Estados podem funcionar como parâmetro.
As normas de reprodução obrigatória podem ser expressas ou implícitas. Dito de outra
forma, ainda que não estejam transcritas na Constituição estadual, serão normas
constitucionais, de forma que não admitirão normas locais contrárias.
Diferem-se das normas de imitação, que são sempre expressas, decorrentes da
autonomia estadual, uma vez que o ente federativo deliberadamente reproduziu o
dispositivo em sua Constituição.
Normas de remissão estão consubstanciadas em enunciados constitucionais de
conteúdo prescritivo incompleto e são dependentes da vigência e conteúdo do
enunciado referido.
Definidos tais conceitos, devemos saber todas essas normas são normas constitucionais vigentes
e válidas no âmbito estadual e constituem parâmetro idôneo de fiscalização concentrada de
constitucionalidade no âmbito estadual, mesmo que denotem a reprodução, imitação ou
incorporação remissiva de textos da Constituição Federal.

Competência
É do Tribunal de Justiça.

Objeto da ação
Leis e atos normativos municipais e estaduais vigentes e contemporâneos.
Conclusões:
1. Leis ou atos normativos federais somente podem ser objeto de controle abstrato de
constitucionalidade perante o STF;
2. Leis ou atos normativos federais podem ser objeto de controle difuso de
constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça;
3. Leis ou atos normativos municipais só serão objeto de controle abstrato perante o STF
mediante ADPF. Não cabe ADI perante o STF para questionar o direito municipal.
4. Leis ou atos normativos estaduais estão sujeitos a dupla fiscalização: podem ser objeto
de controle abstrato perante o TJ e perante o STF, conforme o parâmetro de controle
utilizado.
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Legitimação
Na CF/88 não há um rol explícito dos legitimados ativos, apenas prevendo que a atribuição de
agir não poderia ficar delegada a um único órgão.
Não há vedação a que os Estados-membros atribuam legitimação a outros órgãos ou entidades,
ainda que não haja correspondência com a Constituição Federal. Já houve caso, por exemplo, de
a Constituição estadual atribuir legitimidade para propor a representação de inconstitucionalidade
a deputados estaduais e à Defensoria Pública (STF, ADI 558/RJ).
A doutrina diverge quanto à necessidade de se observar simetria com a Constituição Federal.
Alguns defendem que o rol do artigo 103 da CF/88 não poderia ser diminuído, outros entendem
trata-se de autonomia estadual. O STF ainda não se manifestou sobre esse ponto.
Portanto, até hoje a única regra certa é a de que a CE não pode conferir legitimidade a um único
órgão.

Advocacia Pública
No âmbito federal, a defesa da norma impugnada nas ações de inconstitucionalidade é feita pelo
AGU (artigo 103, § 3º, da CF/88). No âmbito estadual, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não afrontam a Constituição Federal as normas que atribuem a outras
autoridades a função de defesa da constitucionalidade da norma, como por exemplo, o
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa (STF, ADI 119/RO).

Efeitos da decisão
A declaração de inconstitucionalidade produz eficácia contra todos e efeito vinculante em relação
aos juízos de primeiro grau e a Administração Pública estadual e municipal. Quanto aos efeitos
temporais, em regra, a decisão produz efeito ex tunc, mas admite-se a modulação de efeitos.
Aspecto importante é a possibilidade de o Tribunal de Justiça, ao apreciar a ação de
inconstitucionalidade, reconhecer que a norma da Constituição estadual utilizada como
parâmetro é inconstitucional. Nesse caso, poderá, de ofício ou por provocação, declarar
a inconstitucionalidade do dispositivo. Note que a declaração de inconstitucionalidade
seria incidental, embora proferida numa ação do controle abstrato. Da decisão, caberia
recurso extraordinário.
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Recurso Extraordinário
As decisões proferidas pelo TJ nas ações de inconstitucionalidade são, em regra, irrecorríveis, uma
vez que o parâmetro utilizado como referência é dispositivo da Constituição estadual.
Caso a norma parâmetro da ação seja de reprodução obrigatória, caberá RE ao STF, para que este
tribunal dê interpretação definitiva à norma que, no fim, é da CF/88.
Atenção! Se o parâmetro de controle de constitucionalidade for norma de imitação, não
caberá recurso extraordinário.
O STF entendeu que quando o recurso extraordinário é interposto contra a decisão do Tribunal
de Justiça em sede de controle abstrato, não há a necessidade de observância da cláusula da
Reserva de Plenário, destinada ao controle incidental de constitucionalidade (STF, Pet. AgR
2.788/RJ).

2.

SIMULTANEIDADE DE AÇÕES DIRETAS

Leis e atos normativos estaduais estão sujeitos a duplo controle: no TJ e no STF.
Havendo simultaneidade de ADI nesses tribunais, devemos distinguir 04 hipóteses distintas.
1ª) A lei ou o ato normativo
estadual contraria unicamente a
Constituição Federal
2ª) A lei ou o ato normativo
estadual contraria unicamente a
Constituição estadual (norma
autônoma)
3ª) A lei ou o ato normativo
estadual contraria a Constituição
estadual, mas o dispositivo é de
reprodução obrigatória.

4ª) A lei ou o ato normativo
estadual contraria norma
autônoma da Constituição
estadual e, ao mesmo tempo,
norma da Constituição Federal.

O controle será exclusivo do STF, por ADI.

A competência é exclusiva do TJ, não cabendo recurso da
decisão.

Competência concorrente do STF e do TJ, cabendo
recurso da decisão deste tribunal. Se proposta a ação no
STF, esta decisão vinculará o TJ. Proposta a ação no TJ e
posteriormente é proposta uma no STF com o mesmo
objeto, a do TJ é suspensa aguardando a decisão da
Suprema Corte, porque esta decisão tem efeito vinculante.
Competência concorrente do STF e do TJ. Cada tribunal
tem autonomia em relação ao seu parâmetro violado (STF.
Rcl 4.432/TO).
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3.

REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA ESTADUAL

A regra na federação é a autonomia dos entes federativos, sem interferência de uns nos outros.
Entretanto, para assegurar a ordem constitucional, foi criado o instituto da intervenção.
Reza o artigo 35, IV, da Constituição Federal que os Estados poderão intervir em seus
Municípios quando o Tribunal de Justiça der provimento a representação para
assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. A representação citada no
texto é a representação interventiva, nos moldes do que já foi dito em relação à
intervenção federal.
O Estado, querendo, poderá instituir e representação interventiva. Se o fizer, deverá ter o cuidado
de observar os seguintes pontos:
1) O objeto da ação deve ser: a) lei, atos normativos e atos de autoridades municipais que
contrariam princípios sensíveis da Constituição estadual; b) recusa à execução de lei, ordem
ou decisão judicial.
2) O único legitimado ativo deverá ser o Procurador-Geral de Justiça (Súmula 614 do STF);
3) A legitimação passiva é do órgão municipal responsável pelo ato atacado.
4) A competência para julgar a representação interventiva é do Tribunal de Justiça.
5) O Governador promoverá a intervenção, após a decisão do Tribunal de Justiça, por meio
de decreto, que não estará sujeito à aprovação da Assembleia Legislativa.
Na representação interventiva, a decisão do Tribunal de Justiça tem natureza políticoadministrativa e não pode ser combatida por recurso extraordinário.
Nesse sentido, há a Súmula 637-STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão
de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município."

Enfim, esse é o resumo de um dos pontos mais importantes dos concursos de carreiras jurídicas.
Em um tema extenso, buscamos selecionar informações que permitam a você ter uma leitura
rápida e integral dos temas.
Estamos à disposição para te ajudar com as suas dúvidas. Forte abraço!
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