


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 um e-book que foi feito com muito cuidado para 

auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada do 

Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder o que 

estamos preparando! 

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 

abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv


TEMA 01 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

CONTROLE DIFUSO OU INCIDENTAL 

Cláusula de Reserva de Plenário 

O controle difuso será, em regra, realizado pelo juiz monocrático, em primeira instância. Todavia, 
por meio do recurso de apelação, é possível que a parte sucumbente (parte vencida) recorra a um 
Tribunal. Observa-se, então, que no âmbito do controle difuso qualquer juiz ou tribunal do País 
será competente para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando sua 
aplicação ao caso concreto.  

Quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma será 
decidida pelo juiz monocrático; ou seja, depende apenas da vontade dele. No entanto, quando o 
controle difuso é feito pelos Tribunais, é necessário que seja obedecida a “cláusula de reserva de 
plenário”, nos termos do art. 97, CF/88: 

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 cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente 
quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.1 
Nesse sentido, para que a declaração de inconstitucionalidade por tribunal seja válida, é 
necessário voto favorável da maioria absoluta dos membros do tribunal ou da maioria absoluta 
dos membros do órgão especial.  

A existência de órgão especial nos tribunais está prevista no art. 93, CF/88, Trata-se de órgão 
composto por 11 a 25 juízes, que exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhes 
forem delegadas pelo Tribunal Pleno.  

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o 
exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do 
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por 
eleição pelo tribunal pleno. 

A observância da cláusula de reserva de plenário é, assim, condição de eficácia jurídica da 
declaração de inconstitucionalidade. Apenas o Plenário do Tribunal ou o órgão especial poderão, 
por maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Cabe destacar que 
a cláusula de reserva de plenário deverá ser observada tanto no controle difuso quanto no controle 
concentrado (controle em abstrato).  

Em razão da cláusula de reserva de plenário, pode-se dizer que os órgãos fracionários (turmas, 
câmaras e seções) dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade das leis.  

 
1 RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.  



Na falta de órgão especial, a inconstitucionalidade só poderá ser declarada pelo Plenário do 
tribunal. Há que se destacar, todavia, que os órgãos fracionários podem reconhecer a 
constitucionalidade de uma norma; o que eles não podem é declarar a inconstitucionalidade.  

“Diego, não entendi muito bem...”. Suponha que uma determinada ação judicial seja levada a um 
Tribunal e seja distribuída a um de seus órgãos fracionários (Turmas, Câmaras, etc).  

Nessa ação, discute-se, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário 
irá discuti-la internamente: caso considere que a norma é constitucional, ele mesmo irá prolatar a 
decisão (em respeito à presunção de constitucionalidade das leis).  

Por outro lado, caso entenda que a lei é inconstitucional, deverá remeter o processo ao plenário 
ou ao órgão especial.  Isso é o que se depreende a partir dos art. 948 e 949, do Novo Código de 
Código de Processo Civil - NCPC.  

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. 

Perceba que, uma vez arguida a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, a questão será 
submetida à apreciação de um órgão fracionário. Se este rejeitar a inconstitucionalidade (ou seja, 
declarar a constitucionalidade), o julgamento irá prosseguir; por outro lado, se a 
inconstitucionalidade for acolhida, a questão será submetida ao plenário ou ao órgão especial (em 
razão da “cláusula de reserva de plenário”, são esses os únicos que podem decidir pela 
inconstitucionalidade de uma norma).  

Há, ainda, a possibilidade de mitigação da “cláusula de reserva de plenário” (art. 949, parágrafo 
único). A aplicação dessa cláusula somente é necessária quando o Tribunal se depara, pela 
primeira vez, com determinada controvérsia constitucional.  

Nesse sentido, se o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tiverem se 
pronunciado sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, não haverá necessidade 
de se observar a reserva de plenário. Em outras palavras, meus amigos, o órgão fracionário 
poderá, ele próprio, declarar a inconstitucionalidade da norma, desde que assim já tenham 
decidido o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF. Muito cuidado com isso!  

Pergunta relevante: e se houver divergência de entendimento entre o Plenário do Tribunal ou 
órgão especial e o Plenário do STF?  

Nesse caso (divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário do STF), deverá prevalecer 
o entendimento do Plenário do STF. Portanto, os órgãos fracionários dos Tribunais deverão aplicar 



o entendimento do Plenário do STF, decidindo pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
da norma.  

Outra dúvida. Será que a cláusula de reserva de plenário também deve ser aplicada para analisar 
a recepção ou revogação, pela nova Constituição, do direito pré-constitucional?  

Hum....a resposta é negativa. A reserva de plenário apenas se aplica à declaração de 
inconstitucionalidade de leis e atos normativos do Poder Público. Ela não se aplica à resolução de 
problemas de direito intertemporal, como é o caso da análise de recepção ou revogação do 
direito pré-constitucional. Assim, o juízo de recepção de normas anteriores à Constituição Federal 
não precisa observar a cláusula de reserva de plenário.  

 

 

A cláusula de reserva de plenário também não se aplica 
quando é utilizada a técnica de “interpretação conforme 
a Constituição”. A interpretação conforme à Constituição 
é técnica de interpretação de normas infraconstitucionais 
polissêmicas (que possuem mais de um sentido possível). 
Essa técnica visa preservar a validade das normas. Ao 
invés do Tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma 
norma, irá dar-lhe o sentido que a compatibilize com a 
Constituição.  

Ainda sobre a cláusula de reserva de plenário, há que se mencionar a Súmula Vinculante nº 10 do 
Supremo Tribunal Federal:  

 
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. 

 

Veja só que interessante! Pode ser que o órgão fracionário de um tribunal, ao invés de declarar 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, simplesmente afaste a sua 
incidência, no todo ou em parte, do caso em concreto. Segundo a súmula, mesmo nesse caso será 
necessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Do contrário, poderia ficar 
configurada verdadeira burla a essa regra constitucional: o órgão fracionário deixaria de aplicar a 
lei, mas não diria que o estava fazendo porque a considerava inconstitucional.  

Meus amigos, atenção mais que redobrada ao que comentamos agora a pouco. Inclusive foi 
questão de prova no XXI Exame de Ordem! 

E, por fim para fecharmos uma novidade! O STF recentemente2 entendeu que que “decisão de 
órgão fracionário que afasta a incidência de ato de efeitos concretos, sem conteúdo normativo, 
não viola a cláusula de reserva de plenário”. 

Controle Abstrato ou Concentrado 

 
2 Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 18.10.2016. 



O controle abstrato de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de 
uma lei em tese. Não há um caso concreto em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua 
constitucionalidade aferida pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da 
lei ou ato normativo é arguida na via principal, por meio de ação direta.  

No Brasil, o controle abstrato é realizado pelo Supremo Tribunal Federal (tendo como parâmetro 
a Constituição Federal) ou pelos Tribunais de Justiça (tendo como parâmetro as respectivas 
Constituições Estaduais). Em razão disso, diz-se que o controle abstrato é efetuado de modo 
concentrado.  

O controle abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das 
seguintes ações, propostas perante o STF: 

       

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 

No Brasil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tem suas origens na Constituição de 1946, após 
a EC nº 16/1965. Até então, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade baseava-se 
apenas no controle difuso. Com a EC nº 16/1965, passam a conviver o controle difuso-incidental 
e o controle concentrado-abstrato.  

Competência 

Compete exclusivamente ao STF processar e julgar, originariamente, a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal. 

Parâmetro de Controle 

Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Não 
interessa qual é o conteúdo da norma; basta que ela seja formalmente constitucional para que 
sirva como parâmetro de controle. Também não importa se a norma está explícita ou implícita na 
Constituição Federal; mesmo as normas implícitas (como o princípio da razoabilidade) servirão 
como parâmetro para a verificação de constitucionalidade.  

Destaque-se, ainda, que por força do art. 5º, § 3º, da Constituição, tratado sobre direitos humanos 
incorporado ao ordenamento jurídico pelo procedimento legislativo de emenda constitucional 
será, também parâmetro de controle de constitucionalidade. Isso porque esse tratado terá 
equivalência de emenda e integrará o chamado “bloco de constitucionalidade”.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC

Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão

Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental

Controle Abstrato



Objeto de Controle 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem como objeto a aferição da validade de lei ou 
ato normativo federal ou estadual editados posteriormente à promulgação da Constituição 
Federal (art. 102, I, alínea “a”).   

Outro ponto muito importante, pessoal. Só podem ser impugnados via ADI atos que possuam 
normatividade, isto é, sejam dotados de generalidade e abstração.  

Assim, os atos de efeitos concretos, em regra, não podem ser objeto de controle abstrato de 
constitucionalidade. Um exemplo de ato de efeitos concretos seria uma Portaria que nomeia um 
servidor para cargo em comissão.  

Agora, aqui temos uma ressalva. Segundo a Corte Suprema, atos de efeitos concretos aprovados 
sob a forma de lei em sentido estrito, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do 
Executivo, podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).  

Com esse entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
e as medidas provisórias que abrem créditos extraordinários podem ser objeto de controle de 
constitucionalidade por meio de ADI. Feitas essas considerações, vamos, agora, definir 
exatamente quais atos normativos, segundo a doutrina majoritária, podem ter sua 
constitucionalidade aferida por meio de ADI: 

 

Legitimidade ativa 

A pergunta que fazemos, agora, é a seguinte: quem pode propor Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF? A resposta está no art. 103, 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 Senado Federal; 

Espécies normativas do art. 59,
CF/88 (Emendas, LC´s, LO´s, leis
delegadas, MP´s, decretos
legislativos e resoluções do Poder
Legislativo.

Decretos autônomos.

Tratados internacionais

Regimentos Internos dos Tribunais
e das Casas Legislativas

Constituições e leis estaduais

Demais atos normativos de caráter
autônomo

Normas constitucionais 
originárias

Leis e atos normativos 
revogados ou cuja eficácia tenha 
se exaurido

Direito pré-constitucional

Súmulas e súmulas vinculantes

Atos normativos secundários
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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. 

Atenção! Segundo o STF, a aferição da legitimidade do partido político para propor a ADI deve 
ser feita no momento da propositura da ação. Nesse sentido, caso haja perda superveniente de 
representação do partido no Congresso Nacional, isso não irá prejudicar a ADI.  

Outrossim, entende o STF que é suficiente, para a instauração do controle abstrato, a decisão do 
presidente do partido, não havendo necessidade de manifestação do diretório partidário.  

Ainda sobre o tema, o STF entende que os sindicatos e as federações, mesmo tendo abrangência 
nacional, não têm legitimidade ativa para instaurar o controle abstrato, uma vez que a legitimidade 
alcança somente as confederações sindicais.3 

Dentre todos os legitimados do art. 103, CF/88, apenas dois necessitam de advogado para a 
propositura da ação: i) partido político com representação no Congresso Nacional e ii) 
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Apesar disso, no curso do 
processo, eles poderão praticar todos os atos, sem necessidade de advogado.  

Os outros legitimados (incisos I a VII) podem propor ADI independentemente de advogado. Eles 
possuem capacidade postulatória especial, podendo subscrever a peça inicial da ADI sem 
qualquer assistência advocatícia. 

O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos: 

✓ Legitimados Universais: São aqueles que podem propor ADI sobre qualquer matéria.  

✓ Legitimados Especiais: São aqueles que só podem propor ADI quando haja comprovado 
interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções 
exercidas pelo legitimado.  

Vejamos a seguir um quadro-resumo com os legitimados do art. 103, CF:  

 
3 Confederações sindicais são reuniões de, no mínimo, 3 Federações. Federações são reuniões de, no mínimo, 5 sindicatos.  



 

Processo decisório da ADI 

A Lei nº 9.868/99 é que rege a ADI. De início, é preciso saber que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) não poderá, de ofício, dar início ao exercício da jurisdição constitucional; em outras palavras, 
a jurisdição constitucional somente será exercida pelo STF através de provocação por um dos 
legitimados a propor ADI (art. 103, CF). Aplica-se, portanto, o princípio da inércia da jurisdição. 
Tudo começa com a petição inicial, que deverá indicar:  

a) o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do 
pedido em relação a cada uma das impugnações e;  

b) o pedido, com suas especificações. 

O STF está vinculado ao pedido feito pelo interessado, ou seja, somente irá examinar a 
constitucionalidade dos dispositivos indicados na petição inicial. Cabe destacar que, em algumas 
oportunidades, o STF tem aplicado a técnica da “declaração de inconstitucionalidade por 
arrastamento”, que é uma exceção ao princípio do pedido.  

Embora esteja vinculado ao pedido, o STF não se vincula à causa de pedir. A Corte não está 
vinculada à fundamentação jurídica apresentada pelo proponente da ADI; o STF poderá decidir 
pela inconstitucionalidade de uma lei por um motivo totalmente diferente daquele indicado na 
petição inicial. Diz-se, por isso, que a ADI tem causa de pedir aberta. 

Proposta a ADI, o autor da ação não poderá dela desistir; trata-se de uma ação indisponível.  Isso 
porque o controle abstrato é processo objetivo, que tem como fim a defesa do ordenamento 
jurídico. Uma vez proposta a ação, dado o interesse público, o legitimado não pode impedir seu 
curso. Isso também vale para a medida cautelar em sede de ADI. 

Apresentada a petição inicial, ela será distribuída a um Ministro do STF (Ministro Relator). Caso 
seja inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, ela será liminarmente 
indeferida pelo relator. Nesse caso, a ADI não será nem mesmo conhecida pelo STF.  

Se a ADI for admitida, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais 
emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Se a lei cuja constitucionalidade é arguida for uma 
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lei federal, serão solicitadas informações ao Congresso Nacional. Se for uma lei estadual, o relator 
solicitará informações à Assembleia Legislativa do Estado do qual ela provém. Essas informações 
serão prestadas no prazo de 30 (trinta dias) contados do recebimento do pedido. 

Intervenção de terceiros e “Amicus Curiae” 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é um processo objetivo, no qual inexistem partes e 
direitos subjetivos envolvidos. Em razão disso, não se admite intervenção de terceiros no processo 
de ADI. 

No entanto, a Lei nº 9.868/99 em seu art. 7º § 2º admite a manifestação de outros órgãos e 
entidades na condição de “amicus curiae” (“amigo da corte”).  

Assim, tanto a decisão do Relator que admite como a que inadmite o ingresso do amicus curiae é 
irrecorrível4.  

Participação do AGU e do PGR 

O Advogado-Geral da União, no processo de ADI, atua, em regra, em defesa da 
constitucionalidade da norma impugnada, com base na competência que lhe é atribuída pelo art. 
103, § 3º, da CF/88. Cabe destacar, porém, que o STF entende que o AGU não está obrigado a 
defender tese jurídica se a Corte já tiver fixado o seu entendimento pela inconstitucionalidade da 
norma.  

O Procurador-Geral da República, por sua vez, atua como “fiscal da Constituição” (“custos 
constitutionis”), devendo opinar com independência para cumprir seu papel de defesa do 
ordenamento jurídico. Sua manifestação é imprescindível para o processo, sendo obrigatória sua 
participação opinando sobre a procedência ou improcedência da ação. Esse parecer, salienta-se, 
não vincula o STF. A autonomia do Procurador-Geral da República subsiste mesmo quando ele 
atuou previamente como autor da ação, podendo ele opinar, inclusive, pela improcedência da 
mesma. Dessa forma, é plenamente possível que, após propor uma ADI perante o STF, o PGR 
opine por sua improcedência.  

Medida Cautelar 

Uma vez presentes os requisitos “fumus boni juris” (razoabilidade, relevância e plausibilidade do 
pedido) e “periculum in mora” (perigo de haver danos causados pela demora da tramitação e do 
julgamento do processo), o STF poderá conceder uma medida cautelar em ADI. 

Para a sua concessão é necessário que sejam ouvidos, previamente, os órgãos ou autoridades dos 
quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Todavia, em caso de excepcional urgência, o 
STF poderá deferir a cautelar independentemente da audiência desses órgãos/autoridades.  

A medida cautelar é concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF (seis votos), 
devendo estar presentes na sessão, pelo menos, oito Ministros (quórum de presença). No período 

 
4 STF. Plenário. RE 602584 AgR/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (repercussão geral) (Info 920).  



de recesso, a medida cautelar poderá ser concedida pelo Presidente do Tribunal5, sujeita a 
referendo posterior do Tribunal Pleno.  

Um detalhe interessante é que tendo em vista a relevância da matéria e seu significado especial 
para a ordem social e a segurança jurídica, o relator poderá propor ao Plenário que converta o 
julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. 

Mas quais são os efeitos da concessão de uma medida cautelar em ADI? Vejamos: 

 Efeitos prospectivos (“ex nunc”): Em regra, os efeitos da concessão de medida 
cautelar não afetam o passado, ou seja, não irão desconstituir situações pretéritas. 
Todavia, excepcionalmente, o STF poderá conceder-lhe efeitos retroativos (“ex tunc”). 
Ressalte-se que, caso o STF pretenda atribuir efeitos retroativos à concessão de medida 
cautelar, ele deverá fazê-lo expressamente; caso a sentença seja silente, os efeitos serão 
“ex nunc”.  

 Eficácia geral (“erga omnes”): A concessão de medida cautelar é dotada de eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

 Efeito repristinatório: Quando o STF concede uma medida cautelar em ADI, a norma 
impugnada ficará suspensa até que o julgamento de mérito. Com a suspensão da norma 
impugnada, a legislação anterior, acaso existente, torna-se aplicável. É esse o efeito 
repristinatório. As normas revogadas pela lei ou ato normativo suspenso tornam-se 
novamente aplicáveis.  

Agora, aqui temos um detalhe pessoal. O STF poderá afastar o efeito repristinatório. É que, 
segundo o art. 11, 2º, da Lei nº 9.868/99, “a concessão da medida cautelar torna aplicável a 
legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”. Dessa 
forma, caso o efeito repristinatório seja indesejado, é possível que o STF o afaste, manifestando-
se expressamente nesse sentido. Mas, o STF só poderá afastar o efeito repristinatório quando 
houver pedido expresso do autor da ADI.  

O início da produção de efeitos pela medida cautelar se dá com a publicação, no Diário de Justiça 
da União, da ata de julgamento do pedido, ressalvadas as situações excepcionais expressamente 
reconhecidas pelo STF. Por ter efeito vinculante, a concessão de medida cautelar irá, 
automaticamente, suspender o julgamento de todos os processos que envolvam a aplicação da 
lei ou ato normativo objeto da ação.  

Quando o STF analisa uma medida cautelar em sede de ADI, ele não está se pronunciando em 
definitivo sobre o tema. Essa será uma decisão provisória; a decisão de mérito somente ocorrerá 
depois. Assim, o indeferimento da medida cautelar não significa que foi reconhecida a 
constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado. Além disso, o indeferimento não produz 
efeito vinculante. Os outros Tribunais do Poder Judiciário terão ampla liberdade para decidir pela 
inconstitucionalidade da norma que foi impugnada.  

 
5 Essa competência do Presidente do STF está previsto no art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF.  



Imprescritibilidade 

Por ser um processo objetivo e que tem como objeto a defesa da ordem jurídica, não há prazo 
prescricional ou decadencial para a propositura da ADI.  

Deliberação 

A decisão de mérito em ADI está sujeita a dois quóruns: 

 
Caso não se alcance o número de 6 (seis votos), estando ausentes Ministros em número suficiente 
para influir no julgamento, esse será suspenso para aguardar o comparecimento dos Ministros 
ausentes, até que se atinja o número necessário para a decisão num ou noutro sentido.  

O Presidente do STF não está obrigado a votar, devendo fazê-lo apenas quando assim quiser ou 
quando for necessário desempate, por terem 5 (cinco) Ministros votados no sentido da 
constitucionalidade da norma analisada e 5 (cinco) votado no sentido da inconstitucionalidade. 

 

Natureza dúplice ou ambivalente 

A ADI possui natureza dúplice (ou ambivalente), o que significa que a decisão de mérito proferida 
produz eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado. Se o STF considerar que a lei 
ou ato normativo é inconstitucional, a ADI será julgada procedente; por outro lado, caso entenda 
ser compatível com a Constituição, a ADI será julgada improcedente.  

Quórum de presença: 

É necessário que estejam
presentes na sessão pelo menos
8 (oito) Ministros do STF. Sem
esse “quórum” especial, não
pode haver decisão deliberativa.

Quórum de votação: 

Em razão da cláusula de “reserva
de plenário”, a proclamação da
constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade da norma
ou do dispositivo impugnado
dependerá da manifestação de
pelo menos 6 (seis) Ministros
(maioria absoluta).

DECISÃO EM SEDE DE ADI 
E ADC

PRESENÇA PELO MENOS 8 MINISTROS

VOTO PELO MENOS 6 MINISTROS



Efeitos da decisão 

As decisões de mérito em ADI (decisões definitivas) têm os seguintes efeitos: 

 Efeitos retroativos (“ex tunc”): A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo terá, em regra, efeitos retroativos (“ex tunc”). Aplica-se, aqui, a teoria da 
nulidade, segundo a qual considera-se que a lei já “nasceu morta”. Os efeitos são todos 
considerados inválidos.  

Por essa ótica, a sentença que reconhece a inconstitucionalidade da norma, em sede de ADI, é 
meramente declaratória de uma situação que já existia: a nulidade da norma. Os atos praticados 
com base na lei ou ato normativo declarado inconstitucional podem, então, ser invalidados.  

 

 

Existe, no entanto, a possibilidade de que STF, por decisão de 
2/3 (dois terços) dos seus membros, proceda à modulação dos 
efeitos temporais da sentença. Assim, excepcionalmente, a 
decisão em sede de ADI poderá ter efeitos “ex nunc” ou mesmo 
poderá ter eficácia a partir de um outro momento fixado pela 
Corte.  

 Eficácia “erga omnes”: A decisão em sede de ADI terá eficácia contra todos, ou seja, 
alcança indistintamente em todos. Isso se deve ao fato de que a ADI é um processo de 
caráter objetivo, no qual inexistem partes; a ADI tem como finalidade tutelar a ordem 
constitucional (e não interesses subjetivos). Cabe destacar que o STF poderá, por 
decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, restringir os efeitos da decisão em uma 
ADI, determinando que ela não alcançará a todos indistintamente, mas apenas a 
algumas pessoas.  

 Efeito vinculante: A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em ADI terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

Observe que nos referimos “aos demais órgãos do Poder Judiciário”, o que, portanto, 
exclui o STF, que não estará vinculado às decisões que ele próprio tomar em ADI. É 
perfeitamente possível, dessa maneira, que o STF mude a orientação firmada em 
julgados pretéritos. O efeito vinculante também não alcança o Poder Legislativo, que 
poderá editar nova lei de conteúdo idêntico ao da norma declarada inconstitucional 
pelo STF.  

 Efeito repristinatório: Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional 
em sede de ADI, a legislação anterior (acaso existente) voltará a ser aplicável. Ressalte-
se que o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da 
ação) e também das normas por ela revogadas, evitando o efeito repristinatório 
(indesejado) da decisão de mérito. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que 
o autor impugne tanto a norma revogadora quanto os atos por ela revogados. 

A decisão de mérito em ADI é definitiva/irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos 
declaratórios. Só para facilitar o entendimento: os embargos declaratórios são o recurso cabível 
para esclarecer uma decisão judicial em que há contradição, omissão ou obscuridade.  



Também não cabe ação rescisória contra decisão proferida em sede de ADI. Explico: a ação 
rescisória é aplicável no Direito para impugnar ações judiciais transitadas em julgado. Por último, 
caso haja desrespeito à decisão tomada em ADI, o prejudicado poderá propor reclamação 
perante o STF, que determinará a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial 
reclamada.  

Modulação temporal dos efeitos da decisão 

Como já estudamos, a decisão de mérito em ADI terá, em regra, efeitos “ex tunc”, retirando a 
norma inválida do ordenamento jurídico. A norma declarada inconstitucional em ADI será 
considerada inválida desde sua origem, com consequente restauração da vigência daquelas por 
ela revogadas (efeito repristinatório). 

Entretanto, poderá o Supremo, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, em situações 
especiais, tendo em vista razões de segurança jurídica ou relevante interesse nacional, restringir 
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dar efeitos prospectivos (“ex nunc”) à mesma, 
ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.  

Caso especial - ADI Interventiva 

A ADI interventiva é um instrumento destinado a proteger os princípios constitucionais sensíveis. 
Esses princípios estão arrolados no art. 34, VII, da Carta Magna, contemplando: i) forma 
republicana, sistema representativo e regime democrático; ii) direitos da pessoa humana; iii) 
autonomia municipal; iv) prestação de contas da Administração Pública direta e indireta e; v) 
aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

A ADI interventiva é uma das formas pelas quais se viabiliza a intervenção federal (nos Estados, 
DF ou municípios localizados em Territórios) e a intervenção estadual (nos Municípios). Afasta-se 
temporariamente, por meio da intervenção, a autonomia do ente federativo que a ela é 
submetido. Destaque-se o seguinte: a decretação da intervenção é sempre competência do Chefe 
do Poder Executivo (Presidente ou Governador), mesmo no caso de ADI interventiva. 

A ADI interventiva federal é proposta pelo Procurador-Geral da República perante o STF diante 
de violação a um princípio constitucional sensível. Tem como objetos: i) lei ou ato normativo; ii) 
omissão ou incapacidade das autoridades locais para preservar os princípios constitucionais 
sensíveis; ou iii) ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis. 6  

Caso a ADI interventiva seja julgada procedente pelo STF, será requisitada a intervenção federal 
ao Presidente da República. O Presidente deverá, então, promover a intervenção federal; não 
poderá ele descumprir a ordem do STF.  

A decretação de intervenção federal é realizada mediante decreto, que irá se limitar a suspender 
a execução do ato impugnado: é o que a doutrina chama de intervenção branda.  Caso essa 
medida não seja suficiente para restaurar a normalidade, o Presidente nomeará interventor e 
afastará as autoridades responsáveis dos seus cargos. É a intervenção efetiva.  

 
6 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 15a edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 346-347. 



Por sua vez, a ADI interventiva estadual é proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o 
Tribunal de Justiça (TJ). Uma vez provida a representação, o Governador decretará a intervenção 
estadual no Município. Destaque-se, ainda, que a decisão do TJ que negar provimento à 
representação do Procurador-Geral de Justiça não poderá ser objeto de recurso extraordinário 
ao STF. Isso porque essa decisão não é jurídica, possuindo, ao contrário, natureza político-
administrativa. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - ADO 

São várias as normas da Constituição Federal que possuem eficácia limitada, ou seja, que não são 
autoaplicáveis. Elas dependem de regulamentação para que produzam todos os seus efeitos, sob 
pena de não se concretizarem. A efetividade dessas normas depende diretamente da atuação 
regulamentadora do Poder Público. Mas, e se o Poder Público se mantiver inerte?  

Em regra, tudo o que estudamos quando vimos à ADI é aplicável à ADO. Nos tópicos seguintes, 
ressaltaremos aqueles pontos em que as ações se distinguem. 

Legitimados ativos 

O entendimento doutrinário e jurisprudencial sempre foi o de que podem propor ADO 
exatamente os mesmos legitimados a propor ADI (art. 103, I a IX, CF/88). Com a edição da Lei nº 
12.063/2009, que trata da ADO, essa regra passou a estar positivada.  

Por uma questão de lógica, não faz sentido que a própria autoridade responsável pela omissão 
ingresse com uma ADO. Seria amplamente contraditório admitir que isso ocorresse.  

Legitimados passivos 

Os legitimados passivos da ADO são os órgãos ou autoridades omissas, que deixaram de tomar 
as medidas necessárias à implementação dos dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis.  

Objeto da ADO 

A ADO tem por objeto a omissão inconstitucional, caracterizada pela inobservância da Carta 
Magna devido à inércia do poder constituído competente para promover sua implementação. A 
omissão deverá relacionar-se a normas constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, 
cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. 

Está relacionada à omissão “em tese”, sem qualquer relação a um caso concreto. O instrumento 
adequado para solucionar casos concretos, nos quais se visa assegurar direitos subjetivos, é o 
mandado de injunção.  

Por meio de ADO, podem ser impugnadas omissões de órgãos federais e estaduais em face da 
CF/88. Também podem ser impugnadas omissões de órgãos do DF quanto às suas competências 
estaduais. Por outro lado, não podem ser impugnadas, via ADO, omissões de órgãos municipais 
ou omissões de órgãos do DF relativas às competências municipais.  



A ADO pode ser utilizada para combater omissões legislativas e administrativas. Caberá à 
fiscalização da omissão inconstitucional derivada da falta de edição de atos normativos primários 
(por exemplo, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias) ou secundários (por 
exemplo, decretos e instruções normativas).  

O STF passou a considerar que a inércia na deliberação das Casas Legislativas pode ser objeto de 
ADO. Nesse sentido, a Corte, em 09 de maio de 2007, julgou, por unanimidade, procedente a 
ADI 3.682/MT, ajuizada em razão da mora na elaboração da lei complementar prevista no art. 18, 
§ 4º, da Constituição Federal.  

Por fim, a omissão impugnada por meio de ADO pode ser total ou parcial.  

Atuação da AGU e PGR 

Na ADO, o Procurador-Geral da República (PGR) deverá sempre se manifestar, porém, a 
participação do Advogado-Geral da União (AGU), porém, não é obrigatória em ADO, uma vez 
que não há ato normativo a ser defendido. Todavia o Ministro Relator poderá solicitar a 
manifestação do Advogado-Geral da União (AGU), que deverá ser encaminhada no prazo de 15 
(quinze) dias.  

Medida Cautelar na ADO 

A Lei 9.868/1999 determina que, em caso de especial urgência e relevância da matéria, o Tribunal, 
por decisão da maioria absoluta de seus membros, desde que presentes à sessão de julgamento 
pelo menos 8 (oito ministros), poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou 
autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 
cinco dias. A medida cautelar poderá consistir em: 

✓ Suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de 
omissão parcial. 

✓ Suspensão de processos judiciais ou processos administrativos. 
✓ Outra providência fixada pelo Tribunal. 

Efeitos da decisão 

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa ou administrativa, não poderá, 
em respeito ao princípio da separação de poderes, editar a norma regulamentadora. É por isso 
que a doutrina considera que ainda são tímidos os efeitos da decisão que reconhece a 
procedência da ADO. 

Temos 2 (duas) situações diferentes:  

 Em caso de omissão de um do Poderes do Estado: o STF dará ciência ao Poder 
competente para a adoção das providências necessárias.  

 Em caso de omissão imputável a órgão administrativo: o STF notificará o órgão para 
que adote as providências necessárias em 30 (trinta) dias a partir da ciência da decisão 
ou em outro prazo razoável a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as 
circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. 



Na ADI nº 3.682, o STF estipulou o prazo de 18 (dezoito) meses para que o Congresso Nacional 
conferisse disciplina legislativa ao tema, contemplando as situações verificadas em virtude da 
omissão legislativa. Salienta-se, porém, que a própria Corte fez a ressalva de que não se tratava 
“de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de 
um parâmetro temporal razoável”.  

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - ADC 

Na ADC, o autor busca que o STF se pronuncie sobre lei ou ato normativo que venha gerando 
dissenso entre juízes e demais tribunais. Não há que se cogitar de ADC caso não exista um estado 
de incerteza acerca da legitimidade da lei. Sabe-se que as leis gozam de presunção de 
constitucionalidade, a qual, todavia, pode ser afastada pelo Poder Judiciário.  

Legitimados Ativos 

Como comentamos a pouco, a EC nº 45/2004 ampliou o rol de legitimados a propor ADC perante 
o STF, de modo que segundo o art. 103, CF/88, temos os mesmos legitimados para propor a ADI 
e a ADC.  

Objeto 

A ADC tem como objeto apenas as leis e atos normativos federais apenas.  

Para que a ADC possa ser ajuizada, é necessário que haja controvérsia judicial que esteja pondo 
em risco a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.  

A existência de controvérsia judicial relevante é, assim, requisito essencial para que a ADC seja 
conhecida pelo STF. Isso deverá ser demonstrado logo na petição inicial, devendo ser indicada a 
existência de ações em andamento em juízos ou tribunais em que a constitucionalidade da lei 
esteja sendo impugnada. É importante salientar que, embora as decisões judiciais possam ser 
provocadas pelo debate doutrinário, a mera controvérsia doutrinária não é suficiente para gerar 
estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ADC. A controvérsia deve ser “judicial”. 

Outro ponto importante é que, em um mesmo processo de controle concentrado submetido ao 
STF, é possível que haja cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC.7 Por exemplo, pode ser 
ajuizada ADI no STF com um pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. XX e, ao 
mesmo tempo, pleiteando a declaração de constitucionalidade dos arts. ZZ e YY.  

Não atuação da AGU 

Não há participação do Advogado-Geral da União (AGU) no processo de ADC. O Procurador-
Geral da República (PGR), por sua vez, irá obrigatoriamente se manifestar no âmbito de ADC.  

 
7 ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015 



Medida Cautelar em ADC 

Da mesma forma que na ADI, o STF poderá, em sede de ADC, deferir pedido de medida cautelar, 
por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Esta consistirá 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 que esta seja julgada em definitivo.  

Destaca-se que, da mesma forma que a cautelar em ADI, tem eficácia “erga omnes” e efeitos 
vinculante e “ex nunc”. Entretanto, diferentemente do que ocorre na ADI, a lei determina que 
uma vez concedida a cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a 
parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento 
da ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de perda de sua eficácia. Assim, há um 
prazo limite para a eficácia da cautelar. 

Apesar da disposição legal, o STF não tem aplicado essa regra na prática. O Pretório Excelso tem 
reconhecido a eficácia da cautelar concedida em sede de ADC mesmo após o esgotamento desse 
prazo. 

Impossibilidade de desistência 

Assim como ocorre na ADI e na ADO, não é admissível a desistência da ADC já proposta (art. 16, 
Lei 9.868/99). 

Intervenção de terceiros e “amicus curiae” 

De modo semelhante ao que ocorre na ADI e na ADO, não é admitida a intervenção de terceiros 
na ADC (art. 16, Lei 9.868/99). É, contudo, admitida a figura do “amicus curiae”. 

Efeitos da decisão 

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de 
constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal.  

A ADC é uma ação de natureza dúplice (ou ambivalente). Se ela for julgada procedente, será 
declarada a constitucionalidade da norma; por outro lado, se for julgada improcedente, a norma 
será declarada inconstitucional. A decisão, em sede de ADC, produz efeitos retroativos (“ex 
tunc”). Quando houver a declaração de inconstitucionalidade da norma, é possível a modulação 
dos efeitos temporais da sentença.  

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
em ADC é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios. Além disso, a decisão 
em ADC não pode ser objeto de ação rescisória.  



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi instituída pelo texto original 
da Constituição Federal de 1988; trata-se, portanto, de obra do Poder Constituinte Originário. A 
CF/88 trata da ADPF nos seguintes termos: 

Art. 102 (...) 
§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

O termo “descumprimento” tem um caráter bem mais amplo que o de “inconstitucionalidade”. 
Isso porque abrange todos os comportamentos ofensivos à Constituição, ou seja, atos normativos 
e atos não-normativos, dentre os quais os atos administrativos.  

Já os preceitos fundamentais são aqueles que merecem maior proteção da Constituição, por 
serem normas consideradas essenciais, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. A expressão 
“preceito” é mais genérica que “princípio”, uma vez que engloba não apenas os últimos, mas 
também todas as regras qualificadas como fundamentais. Engloba, também, as normas 
constitucionais implícitas fundamentais, juntamente com as expressas. 

 
Cabe ao STF identificar quais normas devem ser consideradas preceitos fundamentais 
decorrentes da CF/88 para fim de conhecimento de ADPF ajuizada perante a Corte.8 O 
STF já se manifestou reconhecendo que são preceitos fundamentais, por exemplo: i) os 
direitos e garantias individuais; ii) as cláusulas pétreas; iii) os princípios constitucionais 
sensíveis (art. 34, VII); iv) o direito à saúde e; v) o direito ao meio ambiente.  
Na ADI e ADC, todas as normas constitucionais são parâmetro para o controle de 
constitucionalidade. Por outro lado, na ADPF o parâmetro de controle é mais restrito, 
pois nem todas as normas constitucionais se enquadram como preceitos fundamentais. 

Legitimidade ativa 

Podem propor ADPF os mesmos legitimados ativos da ADI, da ADO e da ADC, arrolados no art. 
103, I a IX, da Constituição de 1988.  

Objeto 

A ADPF surgiu para suprir uma lacuna do controle concentrado de constitucionalidade. É que, até 
a sua criação, não era possível que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos municipais, dos atos administrativos e do direito pré-constitucional.  

 
8 ADPF nº 01, Rel. Min. Néri da Silveira. Julgamento: 03/02/2000.  



O Prof. Gilmar Mendes aponta 4 (quatro) mudanças no sistema de controle de constitucionalidade 
brasileiro, trazidas pela ADPF: 9 

1) A ADPF permite a antecipação de decisões sobre questões constitucionais 
relevantes, evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, 
quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da “interpretação autêntica” 
do Supremo.  

2) A ADPF poderá ser utilizada para (de forma definitiva e com eficácia geral) solucionar 
controvérsia relevante sobre a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional 
em face da nova Constituição que, até o momento, só poderia ser veiculada 
mediante a utilização do recurso extraordinário.  

3) Em razão da eficácia “erga omnes” e “efeito vinculante” que possuem, as decisões 
proferidas pelo STF, em sede de ADPF, fornecerão a diretriz segura para o juízo 
sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas 
diversas entidades municipais. 

4) A ADPF pode oferecer respostas adequadas para dois problemas básicos do 
controle de constitucionalidade no Brasil: o controle da omissão inconstitucional e a 
ação declaratória nos planos estadual e municipal. 

A ADPF tem caráter subsidiário, ou seja, não será admitida arguição de descumprimento de 
preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-
se, portanto, de ação de caráter residual: não sendo possível o ajuizamento das demais 
modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Esse é o princípio da 
subsidiariedade.  

Dessa forma, os atos normativos federais, estaduais e distritais (editados no uso das competências 
estaduais do DF) pós-constitucionais não poderão ser objeto de ADPF, já que podem ser 
impugnados via ADI. Também não cabe ADPF para declarar a constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal pós-constitucional, uma vez que tais atos podem ser objeto de ADC. 

Percebe-se, dessa forma, que a ADPF completa o sistema brasileiro de controle de 
constitucionalidade: as questões que não puderem ser apreciadas por meio de ADI, ADO e ADC 
poderão ser submetidas a exame por meio de ADPF.  

Mas exatamente quais atos podem ser objeto de ADPF? A doutrina majoritária reconhece a 
existência de 2 (duas) modalidades distintas de ADPF:  

 
 

9 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011,pp. 1124-1125. 

Tem como objetivo evitar
ou reparar lesão a preceito
fundamental resultante de
ato do Poder Público.

Arguição 
autônoma: Quando for relevante o

fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou
ato normativo federal,
estadual ou municipal,
incluídos os anteriores à
Constituição.

Arguição 
incidental:



 

Aqui, vale ressaltar que a arguição incidental exige relevância de controvérsia judicial sobre a 
aplicação do preceito fundamental que se considera violado.  

A ADPF é cabível diante de: 

 
 Direito pré-constitucional: O controle abstrato de leis ou atos normativos anteriores 
à Constituição deve ser feito mediante ADPF. Como exemplo, citamos a ADPF nº 54, 
na qual se discutiu sobre a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Na ocasião, 
foram examinados alguns dispositivos do Código Penal (norma pré-constitucional) à luz 
do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  
 Direito municipal em relação à Constituição Federal: As leis e atos normativos 
municipais não podem ser objeto de ADI face à Constituição Federal, tampouco de 
ADC. Assim, o exame em abstrato do direito municipal em face da CF/88 deverá ser 
feito por meio de ADPF. É importante destacar que o STF entende que não é necessária 
a apreciação, pela Corte, do direito de todos os municípios. Nos casos relevantes, 
bastará que se decida uma questão-padrão com força vinculante. Isso porque o efeito 
vinculante da decisão da Corte alcança, também, os fundamentos determinantes da 
decisão, o que permite sua aplicação a toda e qualquer lei municipal de idêntico teor. 
 Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais: Uma decisão judicial 
poderá adotar interpretação que contém violação a um preceito fundamental, o que 
dará ensejo à propositura de ADPF. Um exemplo disso foi a ADPF nº 101, na qual o 
STF julgou inconstitucionais as interpretações judiciais que permitiram a importação de 
pneus usados, as quais foi violado o direito ao meio ambiente.  
 Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos.  

Por outro lado, entende o STF que a ADPF não alcança os atos políticos, já que estes não são 
passíveis de impugnação judicial quando praticados dentro das hipóteses definidas pela 
Constituição, sob pena de ofensa à separação dos Poderes. Ex:não cabe ADPF contra veto do 
chefe do Executivo a projeto de lei. 

 Além disso, o Pretório Excelso entende que os enunciados das súmulas do STF também não 
podem ser objeto de ADPF. Tais enunciados são a síntese de orientações reiteradamente 
assentadas pela Corte, cuja revisão deve ocorrer de forma gradual pelo próprio STF.  

A jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental não poderá, em regra, ser utilizada para processar questões controvertidas derivadas 
de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar.10 Dizemos “em regra” porque o 
STF entende que há casos, de absoluta excepcionalidade, em que se admite o controle de tais 
normas secundárias. 

 
10 ADPF nº 210-AgR. Rel. Min. Teori Zavascki. Julgamento em 06.06.2013.  



Tutela provisória de urgência e medida liminar 

Determina a Lei 9.882/99 que o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá 
deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 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. 

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.  

Amicus Curiae 

O art. 6º, § 2º, da Lei 9.882/99 determina que "poderão ser autorizadas, a critério do relator, 
sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo". 
Mesmo assim, como esse dispositivo não regula de forma mais detalhada o instituto do “amicus 
curiae”, o STF11 tem aplicado por analogia, nas ADPF, o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, que dispõe 
que o relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.   

Princípio da Fungibilidade 

A ADI e a ADPF são consideradas ações fungíveis, o que significa que uma pode ser substituída 
pela outra. Em razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF poderá ser conhecida como ADI. 
Da mesma forma, uma ADI poderá ser conhecida como ADPF.   

Efeitos da decisão de mérito 

Reza a Lei 9.882/99 que a decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 
somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 (dois terços) dos Ministros (oito 
Ministros). Para a decisão, são necessários os votos da maioria absoluta dos Ministros (seis votos), 
com base na cláusula de reserva de plenário.  

A lei determina, ainda, que a decisão proferida em ADPF terá eficácia contra todos (“erga omnes”) 
e efeitos “ex tunc” e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. A decisão em 
sede de ADPF é irrecorrível e não está sujeita a ação rescisória.  

Caso a ADPF tenha por objeto direito pré-constitucional, a decisão do STF reconhecerá a 
recepção ou a revogação da lei ou do ato normativo impugnado, tendo como fundamento a 
compatibilidade, ou não, com a CF/88. 

Ao contrário das decisões proferidas em ADI e ADC, que só produzem efeitos a partir da 
publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça, a decisão de mérito em ADPF produz efeitos 
imediatos, independentemente da publicação do acórdão. Assim, dispõe a lei que “o presidente 
do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão 
posteriormente.” 

Finalmente, da mesma forma que ocorre na ADI, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, no processo de ADPF, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

 
11 ADPF 205/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento 25.03.2011, publicação 31.03.2011. 
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interesse social, o STF poderá, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha efeito a partir de seu trânsito em julgado 
ou de outro momento que venha a ser fixado. Trata-se da modulação temporal da declaração da 
inconstitucionalidade. 

TEMA 02 - PROCESSO LEGISLATIVO 

VETO X SANÇÃO  

A sanção é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual este manifesta sua 
aquiescência (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. É um ato 
irretratável do Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a sanção não 
poderá ser revogada.  

Por meio da sanção, o projeto de lei é convertido em lei; em outras palavras, a sanção presidencial 
incide sobre projeto de lei. Assim, é tecnicamente inadequado dizer que o Presidente sanciona 
lei; na verdade, o Presidente sanciona projeto de lei, transformando-o em lei. Destaque-se que a 
sanção somente é aplicável a projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar; não há que 
se falar em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas 
provisórias.12 

 
 

 
 
 

A sanção pode ser expressa ou tácita.  Ocorrerá sanção expressa 
se o Presidente concordar com o texto do projeto de lei, 
formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis, 
contados da data do recebimento do projeto. Depois disso, ele 
promulgará e determinará a publicação da lei.  
Ocorrerá a sanção tácita se o Presidente optar pelo silêncio no 
prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento do projeto. Ele 
terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da 
sanção.  Do contrário, o Presidente do Senado, em igual prazo, 
deverá promulgá-la. Se este não o fizer, caberá ao Vice do Senado 
a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente.  

 

Por outro lado, o veto é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele manifesta 
a discordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Segundo o art. 66, §1º, 
CF/88: 

“se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto”. 

 
12  Existe sanção presidencial em relação a projetos de lei de conversão, que são resultantes de medida provisória.  



O veto será sempre motivado. O Presidente da República, ao vetar um projeto de lei, deverá 
informar ao Presidente do Senado, dentro de 48 horas, os motivos do veto. Se o Presidente 
considerar que o projeto de lei é inconstitucional, estaremos diante do veto jurídico; por outro 
lado, se o Presidente entender que o projeto de lei é contrário ao interesse público, teremos um 
veto político.   

O veto jurídico traduz um controle de constitucionalidade político (pois exercido por órgão que 
não integra a estrutura do Poder Judiciário) e preventivo (evita que uma lei inconstitucional seja 
inserida no ordenamento jurídico). O veto político, por sua vez, traduz um juízo político de 
conveniência do Presidente da República, em seu papel de representante e defensor da 
sociedade. 

Detalhe muito importante que inclusive caiu no XIX Exame de Ordem. O veto será sempre 
expresso. Não há veto tácito em nosso ordenamento jurídico. Caso o Presidente da República não 
manifeste sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, este será 
sancionado tacitamente. 

O veto pode ser total ou parcial. Será total quando incidir sobre todo o projeto de lei, e parcial 
quando se referir a apenas alguns dos dispositivos do projeto. Mas, vale destacar que veto parcial 
deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que 
o veto parcial incida sobre palavras ou expressões.  

O veto é relativo, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Quando o Presidente veta um projeto 
de lei, ele deve informar ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. Ele estará, na 
prática, devolvendo o projeto de lei para apreciação do Congresso Nacional. O veto será 
apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu 
recebimento.  

O veto poderá, então, ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, 
em votação aberta. Se, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, este será 
colocado na ordem do dia da sessão imediata, retardando as demais deliberações do Congresso 
Nacional, até que ocorra a sua votação Magna (art. 66, § 6º, CF). Note que, nesse caso, haverá o 
trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, não de sessão da Câmara ou 
do Senado. 

Havendo rejeição do veto (por maioria absoluta dos deputados e senadores), o projeto será 
enviado ao Presidente da República. Ele terá um prazo de 48 horas para emitir o ato de 
promulgação. Caso não o faça nesse prazo, a competência para promulgar passará a ser do 
Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se este também não o fizer, a 
promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem prazo definido 
constitucionalmente.  

Destaque-se que, quando ocorre a rejeição do veto, teremos uma situação em que uma lei surge 
(nasce) sem que tenha sido sancionada. Daí dizermos que a sanção não é ato imprescindível ao 
surgimento das leis.  

A rejeição do veto produz efeitos ˜ex nunc” (prospectivos). Imagine que ocorra o veto parcial de 
um projeto de lei: o Presidente da República veta 1 artigo do projeto, de um total de 100 (cem) 



artigos. O veto é encaminhado ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. O Congresso 
Nacional terá, então, 30 dias para apreciar o veto.   

Enquanto o veto não é apreciado, a parte não vetada do projeto é promulgada e publicada. Os 
dispositivos não vetados ingressam no mundo jurídico, independentemente da apreciação do veto 
pelo Congresso Nacional. Os dispositivos vetados serão publicados sem texto, constando apenas 
a expressão “vetado”. Posteriormente, caso o veto seja superado, os artigos a ele referentes serão 
encaminhados à promulgação e após a devida publicação, começarão a produzir efeitos (ex nunc). 

Vale dizer que o veto é um ato político e, como tal, suas razões não poderão ser questionadas 
perante o Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito do veto. Entretanto, 
é admissível o controle judicial sobre a inoportunidade do veto; se o veto ocorrer após o período 
de 15 dias úteis, isso poderá ser questionado perante o Poder Judiciário.  Segundo o STF, o 
controle judicial, nesse caso, se justifica porque após o decurso do prazo de 15 dias úteis, já 
ocorreu a sanção tácita e a preclusão do direito de exercer o veto13. Por último, ressaltamos que 
não se admite retratação do veto, tampouco a retratação de sua derrubada ou manutenção pelo 
Legislativo. 

                   

 

 
13 ADI 1254/RJ, 1999. 
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TEMA 03 - REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

MANDADO DE SEGURANÇA 

LXIX– conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por “habeas corpus” ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público; 

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que possui certa particularidade. Trata-se 
de um instrumento processual utilizado para combater certos comportamentos ilegais e abusivos 
da administração pública ou de agentes que atuam no exercício das atribuições do públicas. 

A ilegalidade ocorre, por exemplo, quando a autoridade coatora não age em conformidade com 
a lei. Já o abuso de poder, por outro lado, ocorre quando o agente atua fora dos limites de sua 
competência.  

Temos algumas características importantes acerca do Mandado de Segurança e, a primeira delas, 
diz respeito à natureza da ação. Estamos diante de uma ação judicial que possui natureza residual. 
Ou seja, somente é possível o uso deste remédio se não houver a possibilidade do Habeas Corpus 
ou do Habeas Data. Daí a doutrina nos dizer que o instituto é esculpido pelo Princípio da 
Subsidiariedade. 

Um outro requisito fundamental é que estamos diante de um instrumento que visa proteger 
direito líquido e certo do impetrante. Mas, o que seria isso prof.?  

Direito líquido e certo é aquele de constatação evidente e imediata, ou seja, que não precisa de 
qualquer comprovação futura para o seu reconhecimento. Por exemplo, quando o autor ingressa 
com um Mandado de Segurança, ele precisa demonstrar de plano a existência de um ato coator 
que está violando direito subjetivo fundamental. E essa demonstração ocorre com a juntada de 
uma prova documental.  

Em termos processuais, não há que se falar na chamada dilação probatória, que seria o 
estabelecimento de prazo para se produzir provas ao longo do processo (periciais, 
testemunhais...).  

De acordo com a jurisprudência do STF, o conceito de direito líquido e certo está relacionado à 
prova pré-constituída, em que a matéria de fato é tida como incontroversa. Os fatos devem estar 
devidamente comprovados e documentados no momento do ingresso da ação.  

Mas, será que o direito também precisa ser incontroverso? Essa é uma questão muito interessante. 
Nessa seara, tem-se a Súmula 625 do STF:  

“controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”. 

Avançando um pouco em nosso estudo, vamos pensar acerca da legitimidade ativa. Quem pode 
impetrar um Mandado de Segurança? 

 



 

 
Um detalhe importante é que o Mandado de Segurança pode ser repressivo (quando o ato coator 
já ocorreu) ou preventivo (quando ainda não ocorreu o ato que viola direito fundamental, mas há 
iminência de sua ocorrência). 

No caso do “MS repressivo”, é importante observar o prazo para sua impetração. A Lei 12.016/09, 
que rege o Mandado de Segurança, estabeleceu um prazo de 120 dias contados a partir da data 
em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. (que ocorre com a 
publicação na imprensa oficial) 

“Professor, e se o indivíduo perder esse prazo?” Não caberá mais o remédio. Todavia, ele poderá 
utilizar-se de uma ação de procedimento comum (antiga ação ordinária), só que agora precisará 
discutir toda a matéria de fato, o que na prática processual demandará mais tempo.  

Com efeito, cumpre esclarecer que no Mandado de Segurança não há condenação ao pagamento 
dos honorários advocatícios (ônus de sucumbência). Há apenas custas processuais. 

Para fecharmos esse tópico, a jurisprudência entende algumas situações do não cabimento do 
MS. Vamos dar uma olhadinha só por desencargo de consciência (rs). 

 
 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com 
efeito suspensivo; 
 Não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso 
com efeito suspensivo.  
O detalhe é que, em havendo possibilidade de recurso suspensivo, não há que se falar 
em mandado de segurança. Isto porque, o direito já está protegido pela própria 
suspensão. No entanto, temos uma exceção: Súmula nº. 429/STF “a existência de 
recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de 
segurança contra omissão de autoridade”.  
  Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado; 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil Ministério Público

Alguns órgãos públicos (órgãos de grau superior), na 
defesa de suas prerrogativas e atribuições

As universalidades (que não chegam a ser pessoas 
jurídicas) reconhecidas por lei como detentoras de 

capacidade processual para a defesa de seus direitos

Ex: massa falida/ espólio

Mandado de 
Segurança



 Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, exceto se produtora de efeitos 
concretos. 

HABEAS DATA 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo; 

Vamos comentar um pouco acerca da figura do Habeas Data. Trata-se de um remédio 
constitucional que possui duas condições de cabimento:  

 o acesso a informações próprias (que digam respeito à pessoa), presentes em 
registros de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;  

 o direito de retificar dados, também presentes em banco de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público, caso o impetrante não deseje fazer tal retificação 
por um processo sigiloso, judicial ou administrativo.  

No plano infraconstitucional, há uma terceira situação que pode implicar na impetração do habeas 
data. Ela está prevista na Lei no 9.507/97, que disciplina o rito processual deste remédio. Vejamos: 

 para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação 
sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

Do ponto de vista processual, entende-se que o habeas data é uma ação de natureza civil, rito 
mais célere e que tem como objetivo o ato de obter, acrescentar ou retificar uma informação. 

A legitimidade ativa cabe a qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Contudo, 
é importante esclarecer que não é possível ter acesso às informações de terceiros por meio desta 
medida judicial. Trata-se de uma ação personalíssima. 

Poderão ser sujeitos passivos do habeas data (i) entidades governamentais da Administração 
direta e indireta; e (ii) pessoas jurídicas de direito privado que mantenham banco de dados aberto 
ao público (banco de dados de caráter público).  

E quanto ao banco de dados de caráter privado? Então. A doutrina e a jurisprudência entendem 
não ser cabível. Muito cuidado!!!! Por exemplo, o prof. Diego deseja obter informações do seu 
cadastro no setor de RH do Estratégia Concursos. Será que cabe Habeas Data? Não. É um banco 
de dados de caráter privado. (da própria instituição de ensino) 

O art. 8º da Lei no 9.507/97 determina que petição inicial deverá ser instruída com prova: 

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 
II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem 
decisão; ou 



III - da recusa em fazer-se a anotação no cadastro do interessado quando este 
apresentar explicação ou contestação sobre o dado, ainda que não seja constatada a 
sua inexatidão, ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. 

Percebam que o impetrante ao ingressar com um Habeas Data deve comprovar a negativa ou o 
decurso do tempo sem resposta da autoridade administrativa. Trata-se de um requisito de 
admissibilidade da ação: o interesse de agir da parte. Este tema inclusive já foi sedimentado no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 02 do STJ: 

 
Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade 
administrativa. 

 

Lembram das exceções ao princípio da inafastabilidade do exercício do poder jurisdicional? Pois 
bem. O Habeas data é uma dessas exceções. É uma hipótese de “jurisdição condicionada” 
prevista no ordenamento jurídico.  

Outra informação importante para fins de estudo é a disposição do inciso LXXVII do art. 5º da 
CF/88, que estabelece a gratuidade de justiça. Isto significa que não há custas judiciais e ônus de 
sucumbência para o Habeas Data. No entanto, vale esclarecer que a assistência de um advogado 
é necessária. Cuidado com essa pegadinha, viu? ;) 

 

 
No âmbito da jurisprudência, em 2015 o Supremo Tribunal entendeu que o habeas data 
pode ser utilizado pelo contribuinte como instrumento para adquirir informações sobre 
ele constantes nos órgãos de arrecadação da administração tributária.  
A ideia, meus amigos, é que o contribuinte tem direito de preservar o status do seu 
nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimento e até mesmo 
questões relacionadas à gestão de tributos pagos ao fisco.14 Segue trecho do RE 
673.707/MG transcrito abaixo:  
 
 “o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio 
contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de 
sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos administração da 
fazendária dos entes estatais”.  

 
14 RE 673.707/MG. Rel. Min. Luiz Fux. 17.06.2015. 



 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

O mandado de segurança coletivo é uma ação judicial que também se insere dentro do bloco dos 
remédios constitucionais. Trata-se de um instrumento que tem por finalidade proteger um grupo 
ou categoria de pessoas diante de ato, omissão ou até mesmo abuso de poder por parte de uma 
autoridade.   

Mas, prof., não é a mesma coisa do Mandado de Segurança?  

Então, quando falamos em Mandado de Segurança Coletivo a tutela é diferente. Visa-se amparar 
os direitos coletivos e individuais homogêneos. Não estamos falando de direito subjetivo 
individual do autor (como ocorre no MS individual)  

Além disso, o texto constitucional fez uma reserva no que tange aos legitimados ativos. Não temos 
aqui uma “cláusula aberta”. Pelo contrário, só quem pode impetrar essa ação são as figuras 
descritas nas alíneas “a” e b”. Vamos consolidar? 

Pessoal, uma observação! A doutrina e a jurisprudência esclarecem que a exigência de um ano de 
constituição e funcionamento da alínea “b” diz respeito apenas às associações, jamais às 
entidades sindicais e de classe.  

(...) 

Estão lembrados quando abordamos o tema da substituição processual? Então. Este é um instituto 
aplicável ao Mandado de Segurança Coletivo. Quando se ingressa com esta ação judicial, o 
legitimado ativo atua em nome próprio, mas para a defesa de outrem (grupo ou categoria de 
pessoas).    

HABEAS DATA

Direito à informação, 
retificação ou assentamento 

de dados - constante de 
registros ou bancos de dados

Qualquer PF ou PJ, 
nacional ou estrangeira Legitimados Passivos

Entidades governamentais ou PJ de 
caráter público que tenham 

registros ou banco de dados, ou, 
ainda, PJ de direito privado 

detentoras de banco de dados de 
caráter público

Há isenção de custas



Agora, o detalhe mais importante. Será que essa substituição processual demandará uma 
autorização expressa dos titulares do direito em questão? 

O Supremo Tribunal entende que não precisa de uma autorização expressa de cada membro ou 
associado. Olha só a Súmula 629: 

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes. 

Outrossim, o STF entende que os direitos defendidos pelas entidades da alínea “b” não precisam 
se referir a todos os membros. É o teor da Súmula 630: 

A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. 

AÇÃO POPULAR 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 

A ação popular é um dos instrumentos previstos na Constituição para viabilizar a participação do 
cidadão na vida pública, exercendo um controle dos atos do Poder Público. Ao ingressar com tal 
medida, o que se busca é a anulação do ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.  

Uma primeira observação! Não é permitida a impetração da ação popular contra decisões judiciais, 
pois são atos praticados pelo Poder Judiciário cujo conteúdo é jurisdicional.  Só cabe ação popular 
contra a atuação administrativa do Poder Público15.  

“E quem tem legitimidade para ingressar com a ação popular, professor?” Ótima pergunta! 
Pegadinha clássica cobrada em prova. Muita atenção aqui, pois o dispositivo constitucional traz 
expressamente que “qualquer cidadão é parte legítima”.  

Assim, a condição de cidadão é alcançada quando o nacional adquire a qualidade de eleitor. Isto 
significa que apenas a pessoa física em pleno gozo de seus direitos civis e políticos pode utilizar-
se do remédio constitucional, seja de maneira preventiva ou repressiva. 

O STF, inclusive, já editou inclusive a Súmula nº 365 que determina: “Pessoa jurídica não tem 
legitimidade para propor ação popular.” 

Outrossim, de acordo com o art. 1º, § 3º da Lei 4.717/65 “A prova da cidadania, para ingresso em 
juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda”. 

Caso o ato lesivo não seja questionado pelo cidadão por meio da ação popular, poderia o 
Ministério Público impetrá-la? NÃO! Apenas quem tem a qualidade de “cidadão” pode utilizar 

 
15 STF, Petição nº 2.018-9/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, de 29/06/2000.  



este remédio constitucional. O Ministério Público atua como fiscal da lei apenas nas ações 
populares. (art. 127 da CRFB/88).  

 

 
Aqui vale uma observação (inclusive caiu no XXIX Exame de Ordem) 
 
 O Ministério Público pode atuar como “substituto do autor”.  Tal fato irá ocorrer 
quando o autor da ação (cidadão) ainda é parte no processo, mas acaba sendo omisso. 
O MP atuará cumprindo ônus processuais imputados ao autor. 
 
 O Ministério Público pode atuar como “substituto do autor”. Tal fato irá ocorrer 
quando o autor desiste da Ação Popular. Assim, em havendo interesse público, o MP 
terá tem a faculdade de prosseguir com a ação. Agora, cuidado. Será vedado ao MP 
desistir da “AP”. O poder de escolha recai no ato de suceder ou não o autor.  

(...) 

Avançando no estudo, vamos analisar agora os legitimados passivos. O art. 6º da Lei 4.717/65 nos 
diz que  

“A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 
art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 
aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo”. 

 

              

Ação Popular

Todas as pessoas 
jurídicas em nome 
das quais o ato ou 
contrato lesivo foi 

(ou seria) 
praticado

Todos os 
beneficiários 

diretos do ato ou 
contrato lesivo

Autoridades, os 
administradores e 
os servidores que 
participaram do 
ato lesivo ou se 

omitiram



Cumpre destacar que, para o STF, ocorrendo o dano já está caracterizada a lesividade. Assim, não 
é necessária a comprovação de efetivo dano material (pecuniário).  

Outro ponto digno de nota é que não há prerrogativa de foro na Ação Popular. “Professor, então 
quer dizer que se um Presidente da República ou um parlamentar, por exemplo, cometer um ato 
lesivo ao patrimônio público será julgado na 1ª instância? Isso mesmo. ;)  

Para fecharmos o estudo dos remédios constitucionais, duas informações:  

 Não há prazo decadencial para o ajuizamento da ação popular; e   

 A ação judicial não gera para o autor, em regra, a obrigação de pagar custas judiciais 
e o ônus da sucumbência (honorários advocatícios da outra parte). A obrigação 
somente ocorrerá caso seja comprovada má fé do autor. 

TEMA 04 - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CRFB/88 

Competência Exclusiva  

A competência exclusiva da União significa que, caso o ente seja omisso, essa atribuição não pode 
ser exercida por outro ente federado. As matérias dispostas no art. 21, não podem ser tratadas 
pelos Estados, Municípios e DF. 

Como já mencionado, a competência exclusiva possui natureza administrativa ou material. Assim, 
o art. 21 elenca as matérias focadas na atividade da Administração Pública Federal, ou seja, na 
execução de serviços públicos pela União.  

Pessoal, vamos a seguir dar uma olhadinha nas competências exclusivas mais importantes para 
fins de prova, ok? Após isso, vale a pena fazer uma leitura do dispositivo na íntegra...  

Art. 21. Compete à União: 
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais;  
II - declarar a guerra e celebrar a paz; 
III - assegurar a defesa nacional; 
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal 

Uma das prerrogativas exercidas pela União, em nome da República Federativa do Brasil, se 
apresenta no primeiro inciso. É demonstrado, então, que cabe a União Federal a representação 
da República Federativa do Brasil no plano internacional.  

Matérias acerca da defesa nacional também se apresentam como de competência da União nos 
incisos II, III e IV. 



O inciso V traz os institutos do sistema constitucional de crises: estado de sítio, estado de defesa 
e da intervenção federal. Elementos de estabilização constitucional cuja decretação cabe 
exclusivamente à União. 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 

De acordo com o STF, há inconstitucionalidade na lei estadual ou distrital que: 

a) vedar a cobrança de taxas para a instalação do segundo ponto de acesso à internet pelas 
empresas de telecomunicações. 16  

b) permitir a acumulação das franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras de 
telefonia. Tal permissão implicaria na transferência dos minutos não utilizados no mês de 
sua aquisição para os próximos meses. 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos; 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

Os serviços públicos de competência exclusiva da União foram aqui elencados. A posição deles 
na CRFB/88 demonstra que há o impedimento de delegação da competência para outro ente 
federado. Contudo, tais serviços podem ser prestados diretamente pela União ou indiretamente, 
por meio de autorização, concessão ou permissão. 

Competência Privativa 

A competência privativa da União trata, como já brevemente mencionado, da elaboração de leis.  
Temos, a seguir, os dispositivos mais importantes (aqui vale a mesma recomendação anterior, ok?) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

Esse dispositivo cai muito em prova. Demais (rs). Mas aqui temos um mnemônico para ajudar. 
“CAPACETE PM” 

 
16 STF, ADIN 4083. Rel. Min. Carmen Lucia. 25.11.2010 



 
Os principais ramos do Direito foram reunidos no inciso I, que determinou ser da União a 
competência para legislar sobre esses.  Para uma melhor compreensão sobre a referida atribuição 
e seus limites, foram proferidas diversas decisões pelo STF. 

 Direito processual: 

a) fere a Constituição Federal lei estadual que tem como objeto estabelecer o valor 
que deve ser dado a uma causa17. 

b) fere a Constituição Federal lei estadual que direcione a atuação do juiz em face 
de determinadas situações (a natureza não é meramente procedimental, mas sim 
processual) 18. 

 Direito do trabalho: lei estadual ou distrital que venha a cria nova categoria 
profissional, definir suas tarefas e os requisitos para o seu exercício é inconstitucional, 
sobretudo quando essa diga à segurança de trânsito19. Por isso, não pode lei estadual 
ou distrital regulamentar a profissão de motoboy. 

 Direito penal e processual penal: “A definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência 
legislativa privativa da União.” (Súmula Vinculante nº 46).  

 Direito civil: é inconstitucional lei estadual que veda a cobrança de valores dos 
usuários de estacionamentos particulares.  

XI - trânsito e transporte; 
XX - sistemas de consórcios e sorteios; 

 
17 ADI 2.655, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 09.03.04, DJ de 26.03.04. 
18 ADI 2.257, Rel. Min. Eros Grau, j. 06.04.05, DJ de 26.08.05. 
19 ADI 3610. Rel. Min. Cezar Peluso. 01.08.2011 

C CIVIL

A AGRÁRIO

P PENAL

A AERONÁUTICO

C COMERCIAL

E ELEITORAL

T TRABALHO

E ESPACIAL

PM PROCESSUAL E MARÍTIMO



A previsão da competência para legislar sobre trânsito e transporte foi fundamento para a 
declaração de inconstitucionalidade de algumas leis pelo STF, não sendo permitido que lei 
estadual ou distrital: 

 venha a estipular penalidades para aqueles que forem flagrados conduzindo veículo 
automotor em estado de embriaguez; 

 estabeleça que veículo automotor deve transitar permanentemente com os faróis acesos 
nas rodovias; 

 determine a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança;  

 torna obrigatório veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos nas 
rodovias; 

 disponha sobre instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio 
tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores nas vias do Distrito Federal. 

 

Importante entender a seguinte diferença: cabe a União legislar 
sobre trânsito e transporte (competência privativa legislativa da 
União); cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
Municípios o estabelecimento e implantação da política de 
educação para a segurança do trânsito (competência comum).  

No que tange aos sistemas de consórcios e sorteios, o STF determinou que a expressão “sistema 
de sorteios” abarca os jogos de azar, as loterias e similares. A partir dessa interpretação ficou 
estabelecido que “é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha 
sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias” (súmula vinculante nº 2) 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, 
mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros 
militares; 

Esse inciso nasceu com a Emenda Constitucional nº 103/2019. A ideia era trazer competência da 
União para legislar sobre alguns aspectos importantes envolvendo os militares (e vocês sabem 
que o Presidente está alinhado eles, né?) 

Dessa forma, a CRFB/88 passou a prever explicitamente a competência da União para tratar sobre 
normas gerais em matéria de: 

✓ Organização dos militares; 
✓ Efetivos dos militares; 
✓ Material bélico; 
✓ Garantias, convocação e mobilização dos militares; 
✓ Inatividades e pensões dos militares. 

 

XXIII - seguridade social; 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 



A seguridade social, de acordo com nossa CRFB/88, compreende um “conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

Seguridade social, então, é um conceito amplo, sendo a previdência social uma espécie da 
seguridade. E, quando tratamos das regras de competência, importante ter em mente que 
apenas a seguridade social está no campo da competência legislativa da União. No caso da 
previdência, temos uma competência concorrente entre U, E e DF para legislar sobre a 
matéria. 

Em outra perspectiva temos o tema da educação nacional. Legislar sobre diretrizes e base 
da educação é competência da União. Cabe à União o aspecto macro, de planejamento. 
Agora, por outro lado, quando falamos em educação propriamente dita (aspectos estritos), 
a competência delineada pelo Constituinte é concorrente. 

 
Importante entendimento firmado pelo STF é encontrado na ADI nº. 4060/SC. Uma lei estadual 
não viola a competência privativa da União ao estabelecer o limite máximo de alunos em sala de 
aula. Afinal, como legislar sobre educação e ensino faz parte da competência concorrente (CF/88, 
art. 24, IX), é permitido aos Estados-membros editar norma sobre seu sistema de ensino, desde 
que respeitadas as normas gerais da União.20  

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;  
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

A CRFB/88 trouxe no XXVII a competência privativa da União para a fixação de "normas gerais". 
Isso não significa que apenas a União pode legislar sobre todo e qualquer aspecto relacionado 
com licitação e contratação administrativa. 

 
20 ADI 4060/SC, Rel. Min. Luiz Fux. Data de Julg: 25.02.2015. 
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De acordo com o Supremo, houve a preservação da competência de outros entes para dispor 
sobre "questões específicas acerca de licitação e contratação", independente de delegação.  

A delegação que pode ser realizada pela União (através da lei complementar) trata da delegação 
de especificidades de “normas gerais” e não de normas específicas. 

Resumindo:  normas gerais de licitação e contratação são da competência privativa da União; 
normas específicas podem ser editadas pelos demais entes.  

Para finalizar, encontramos no parágrafo único do art. 22 a autorização para a delegação da 
competência legislativa. A simples omissão da União não permite que os demais entes federados 
legislem sobre as matérias. Caso isso ocorra, estaremos diante de uma inconstitucionalidade. É 
necessário que a União delegue a competência através de uma lei complementar.  

Além do mais, é permitida a delegação apenas sobre questões específicas das matérias 
relacionadas ao longo do art. 22 e somente para os Estados e DF (não há permissão para os 
Municípios). 

Quando a delegação ocorre temos que: 

a) os Estados-membros e Distrito Federal apenas podem fazer o que foi permitido pela União, 
pois a competência originária permanece exclusivamente dela, em caráter pleno; 

b) essa deve contemplar todos os Estados-membros e o Distrito Federal.  
Importante entender que a delegação não é uma renúncia. Então, a União poderá retomar, a 
qualquer momento, sua competência, não havendo impedimento para legislar sobre a matéria 
delegada.  

Competência Legislativa Concorrente 

Além da competência legislativa privativa da União, a CRFB/88 traz a previsão da competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados e DF. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento 
e inovação; 
(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
(...) 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 



XV - proteção à infância e à juventude; 

 

 

Muito cuidado na hora da prova! A regra do art. 24, I e II 
despenca em prova (rs). Mas, temos uma salvação! Vamos 
levar o seguinte mnemônico para prova: “PUFETO”  

Penitenciário – Urbanístico – Financeiro – Econômico – 
Tributário - Orçamento 

 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

Logo de início chamo a atenção para o caput. Como não há menção aos Municípios, esses não 
são dotados de competência legislativa concorrente, diferente dos demais entes.  

Bem, vamos destrinchar o disposto nos parágrafos do art. 24, para uma melhor compreensão.  

É determinado que cabe à União editar normas gerais sobre os temas dos incisos. Aos Estados e 
DF é permitido que complementem a legislação federal. A complementação acontece com a 
edição de normas de caráter específico (competência suplementar complementar - §1º e §2º). 

Entretanto, se a União se mantiver inerte, não editando a norma geral, o §3º autoriza que os 
Estados e DF legislem integralmente sobre a matéria, até que a União exerça a sua competência. 
Essa é a expressão da competência suplementar supletiva. 

Com efeito, caso a União edite a norma geral depois dos Estados e Distrito Federal, o §4º 
determina que a lei federal poderá suspender a eficácia da lei estadual/distrital. Tenha uma 
atenção especial aqui, pois apenas será suspensa a eficácia do que for contrário ao disposto na lei 
federal. Não haverá revogação.  

TEMA 05 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
Meus amigos, vamos adentrar agora talvez no ponto mais importante desta aula. Peço a todos 
uma atenção redobrada. ;) O foco será nas disposições do art. 5º da Constituição, que contempla 
os chamados direitos individuais e coletivos.   

De antemão, informo-os que iremos fazer uma abordagem verticalizada, alcançando os pontos 
essenciais; aqueles incisos mais cobrados e com entendimento doutrinário e jurisprudencial 
relevante. Vamos em frente? 



XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente; 

O inciso XVI a Constituição Federal trouxe o direito de reunião.  Também é um dispositivo 
bastante cobrado em provas e que merece nossa atenção.   

Vamos consolidar as características do direito de reunião: 

 

 

 
 

No RE 806339/SC, o STF estabeleceu que “a exigência constitucional de aviso prévio 
relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao 
poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra 
reunião no mesmo local.” 

Isso significa, que o aviso prévio não é uma condicionante para o exercício do direito de reunião, 
mas é uma forma de permitir que o poder público garanta que ela aconteça de forma pacífica e 
não venha a frustrar outra no mesmo local. Além disso, devemos deixar claro que, como a CRFB/88 
não trouxe qualquer formalidade, essa não pode ser exigida. Então, basta a existência de uma 
notificação efetiva, não podendo as autoridades alegarem falta de notificação, se o anúncio da 
reunião aconteceu publicamente. 
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XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

Tecnicamente, o instituto da associação decorre de um ato volitivo (ato de vontade) visando 
agregação a um determinado fim. Assim, a associação é uma sociedade e se diferencia do ato de 
reunião, tendo em vista possuir um caráter de continuidade, ou seja, as pessoas não se unem de 
forma temporária, transitória. 

No plano constitucional, a existência de uma associação depende de três condições:  

 Pluralidade de pessoas; 

 Surgimento de um ato de vontade dos associados; 

 Presença da estabilidade na união. 

Nota-se que a existência de uma associação não depende da aquisição de personalidade jurídica. 
Apesar da possibilidade de se adquirir a personalidade, o fato de não promover o registro de seus 
atos, isso não interfere na existência da associação. (no plano da realidade)  

Enfim, a associação possui uma proteção constitucional, sendo apresentada pelo legislador 
constituinte com alguns requisitos.  

O primeiro deles diz respeito a sua criação. A entidade associativa deve ser criada para fins lícitos. 
O segundo é que a associação não depende de autorização estatal para funcionar, assim como 
também não sofre interferência do Poder Público.  

Meus amigos, a Carta Magna estabeleceu a liberdade de associação ampla e lícita, diferentemente 
da cooperativa que, mesmo não dependendo de autorização estatal para ser criada, enquanto 
não houver lei regulamentando o tema não há possibilidade de sua criação.  

Por tal motivo, em relação à criação de associações, a doutrina entende que se trata de norma de 
eficácia plena. Mas, no tema das cooperativas, entende ser de eficácia limitada. 

Importante esclarecer que a dissolução compulsória da associação somente ocorre por decisão 
judicial que tenha transitado em julgado. Contudo, para ter sua atividade suspensa, basta uma 
simples decisão judicial (sem trânsito em jugado). 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

Aqui se faz presente o instituto da representação processual. O representante processual é aquele 
que ingressa em juízo, atuando em nome de terceiro e na defesa de interesse do representado. 
Não é considerado parte do processo, mas mero sujeito que faz com que a parte tenha capacidade 
para estar em juízo. (capacidade postulatória) 

A partir da leitura do inciso XXI, se conclui que as entidades associativas dependem de autorização 
expressa de seus filiados para os representarem processualmente.  



Já na substituição processual, o substituto (ao ingressar em juízo) atua em nome próprio na defesa 
de interesse do substituído, salvaguardando direito alheio ao seu, não necessitando de 
autorização expressa. Nesse aspecto, o substituto é parte do processo, enquanto que o 
substituído apenas sofre os efeitos da sentença (não se encontra no processo). Tecnicamente, a 
doutrina do direito processual nos diz que a decisão faz coisa julgada para ambos (substituto e 
substituído). 

Destaque-se que não é permitido que ocorra a representação processual baseada em uma 
autorização genérica prevista no estatuto da entidade.  

 
“a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a 
sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a 
declaração expressa e específica seja manifestada por ato individual do associado ou por 
assembleia-geral da entidade” 

 

Em decorrência de tal entendimento, a jurisprudência se posicionou no sentido de que, em ações 
propostas por entidades associativas, o título judicial somente poderá ser executado pelos 
associados cuja autorização para sua propositura tenha sido expressa. 

Peço, agora, a atenção de vocês para que possamos fechar esse tema. No inciso LXX do art. 5º 
da CRFB/88 temos uma hipótese peculiar de substituição processual: Mandado de Segurança 
Coletivo. A doutrina e a jurisprudência entendem que para o “MS Coletivo” não há previsão da 
obrigatoriedade de autorização, conforme a previsão geral do inciso XXI. 

Outrossim, o STF entendeu que em relação aos sindicatos, seja em ação individual ou coletiva, 
eles não dependem de autorização expressa dos filiados. A própria CF/88, em seu art. 8º, III, deu 
permissão para ele atuarem como substitutos processuais.  

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; 

Juntamente com o princípio da publicidade, o direito à informação demonstra a presença de uma 
cobrança constitucional de atuação transparente de toda a Administração Pública (direta e 
indireta, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista), que deverá manter os 
seus administrados informados acerca da conduta interna de seus agentes.  

Contudo, da leitura do dispositivo acima, percebe-se que há uma ressalva prevista 
constitucionalmente: o sigilo de informação imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

No campo infraconstitucional, temos a Lei nº 12.527/2011, assim chamada de Lei de Acesso à 
Informação. Ela acabou regulamentando o tema. (mas, não precisa se preocupar, pois nosso 
estudo recai nos aspectos teóricos da CF/88) 

Um destaque que deve ser dado aqui é quanto ao remédio (instrumento processual) utilizado 
quando há lesão ao direito à informação. 



Se estivermos diante de informações próprias, pessoais do impetrante, o remédio cabível será o 
Habeas Data (calma que iremos comentar a seguir. Por ora apenas leve este entendimento).  

Por outro lado, para a obtenção de informações de interesse particular ou interesse coletivo ou 
geral, o remédio cabível será o Mandado de Segurança.  Aqui, não é cabível o habeas data, pois 
este é utilizado quando se tratar de interesse particular referentes à própria pessoa requerente (a 
informação que apenas ele, titular do dado, pode ter acesso ou o banco de dados). É uma ação 
personalíssima (só o titular da informação pode utilizar este remédio). 
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