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RESUMO

Analisam especificamente o controle concentrado de consti-
tucionalidade, também denominado “jurisdição constitucional 
concentrada”, bem como os modos de exercício deste controle.
Concluem que o controle concentrado de constitucionalidade 
é uma espécie de interferência simétrica entre os poderes, que 
visa ao estabelecimento de freios e contrapesos, à busca do 
equilíbrio necessário para o bem da coletividade. 
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ABSTRACT

The authors specifically assess both the concentrated 
constitutional control, also known as “concentrated 
constitutional jurisdiction” and the ways of using such control. 
They reach the conclusion that the concentrated constitutional 
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with the aim of establishing checks and balances and also the 
necessary equity for the common well-being. 
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1 INTRODUÇÃO

O controle de constitucionalidade é a análise de com-
patibilidade vertical entre uma norma infraconstitucional e a 
Constituição. Quando não houver essa compatibilidade, ocorre-
rá a inconstitucionalidade. O fundamento do controle de consti-
tucionalidade está na concepção de supremacia da Constituição 
escrita, ou seja, na existência de uma Lei Maior que se sobrepõe 
às demais normas jurídicas existentes no ordenamento jurídi-
co em vigor, em determinado país e numa determinada época.

Na Europa, a partir do século XX, com base nas ideias de 
Hans Kelsen, desenvolveu-se o sistema austríaco para preservar 
a supremacia constitucional. Dessa forma, foi instituído o con-
trole concentrado (abstrato, via de ação, ou direto), exercido por 
um tribunal superior ou por uma corte constitucional.

A Constituição escrita é símbolo máximo de um Estado de 
Direito concebido modernamente. Nota-se, acentuadamente, o for-
te impacto que a Revolução Francesa e o processo de independên-
cia norte-americana tiveram sobre as demais nações. Era o auge do 
Iluminismo e seus diversos pensadores tiveram, com apoio da bur-
guesia, fundamental importância nesse processo transitório.

Buscava-se, assim, a derrocada do antigo regime, intima-
mente relacionado com os títulos de nobreza e o poder reli-
gioso. Assim, os pensadores iluministas do século XVIII conse-
guiram suplantar, ainda que gradativamente, os caprichos dos 
governantes. Os iluministas tinham entre seus pressupostos a 
defesa da liberdade e do progresso que seriam obtidos racio-
nalmente. (FREITAS NETO; TASINAFO, 2006, p. 338)

Nada mais claro do que um conjunto de normas positivadas 
para guiar as pessoas num caminho racional e sistematizado, 
em que uma das finalidades é obliterar o livre desejo do gover-
nante. E foi, sem dúvida, a Revolução Francesa (1789) um impa-
gável marco histórico.

Esclarece Gilmar Mendes: Vê-se, assim, que a Constituição, 
no sentido estrito do termo, é formada pelas regras que discipli-
nam a criação das normas essenciais do Estado, organizam os 
entes estatais e consagram o procedimento legislativo (MENDES, 
2011, p. 1053-1054). E, a seguir, ele continua: Ao lado dessa 
ideia de Constituição material, cogita-se, igualmente, de uma 
Constituição formal, entendida aqui como conjunto de regras 
promulgadas com a observância de um procedimento especial 
e que está submetido a uma forma especial de revisão (IDEM). 

O Professor da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, André Puccinelli Júnior, procurou sintetizar o conceito de 
Constituição como: [...] o conjunto de normas fundamentais de 
um Estado e da sociedade, emanadas da unidade política, con-
dicionadas pela cultura total e condicionantes desta, permea-
das por princípios e valores que lhe proporcionam abertura e 
reclamam interpretação concretizadora, e que sem despir-se 
de sua força normativa e supremacia hierárquica destina-se a 
regulamentar a organização e finalidade dos órgãos estatais, o 

modo de exercício e limites do poder político, além da definição 
dos direitos e garantias tutelados juridicamente. (PUCCINELLI 
JÚNIOR, 2013, p. 40)

A norma diz-se constitucional quando inspirada e guiada 
pelos preceitos fundamentais presentes na Constituição, tanto 
na sua elaboração e matéria quanto no seu processo de forma-
ção, ou seja, quando respeitados todos os procedimentos desti-
nados às leis para seu perfeito funcionamento.

Por sua vez, a norma tida como inconstitucional é aquela 
que não respeitou a limitação preestabelecida, como também, 
aquela que não observou os requisitos constitucionais para 
sua elaboração, e ainda, como preleciona José Afonso da Silva 
(2011), aquelas condutas que deveriam ser praticadas (em face 
de determinação constitucional), mas não o são.

Na Europa, a partir do século XX, com base nos pensamen-
tos de Hans Kelsen, desenvolveu-se o sistema austríaco para 
preservar a supremacia constitucional. Assim, foi instituído o 
controle concentrado de constitucionalidade exercido por um 
Tribunal Superior ou por uma Corte Constitucional.

O objeto de estudo do presente trabalho consiste, portanto, 
em analisar o controle concentrado dessas normas – que nascem 
no mundo jurídico com possíveis defeitos de constitucionalidade.

Puccinelli, sobre a análise de certos requisitos para a fiscali-
zação da constitucionalidade, assim preceitua: A fiscalização da 
constitucionalidade dos atos normativos reclama a satisfação 
dos seguintes requisitos: a) existência de uma Constituição for-
mal e rígida; b) previsão de ao menos um órgão dotado de 
competência para o exercício dessa atividade; c) compreensão 
da Constituição como Lei Fundamental e vontade de realizá-la. 
[...] é justamente a rigidez que credita à Constituição necessária 
supremacia hierárquica sobre os demais atos normativos fe-
derais, estaduais, distritais ou municipais, com a consequência 
de serem inconstitucionais – e, portanto, inválidos – quaisquer 
comportamentos vulneradores de seus preceitos. (PUCCINELLI 
JÚNIOR, 2013, p. 131)

É no tópico “b” do texto citado acima que reside o nos-
so tema, a saber: controle de constitucionalidade concentrado. 
Pois, embora o Executivo e o Legislativo possuam certas atribui-
ções no controle de constitucionalidade, é o Poder Judiciário 
brasileiro que se sobressai, tanto pelo meio difuso quando pelo 

Embora haja divergências doutrinárias  
sobre a natureza do ato inconstitucional, de 
acordo com a doutrina majoritária, o sistema 
jurídico brasileiro adotou, em regra,  
a Teoria da Nulidade Absoluta da lei ou  
ato normativo inconstitucional.
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concentrado, tido [o Judiciário] como o grande protetor da 
Constituição Federal (PUCCINELLI JÚNIOR, 2013).

Foi com Montesquieu que a ideia de tripartição dos poderes 
ganhou importante notoriedade. E é no art. 2º da Constituição 
brasileira que encontramos este tão importante princípio, in ver-
bis: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

No preciso ensinamento de José Afonso da Silva: A harmo-
nia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas 
de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e 
faculdades a quem mutuamente todos têm direito. De outro 
lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre os 
órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há 
interferências, que visam ao estabelecimento de freios e con-
trapesos, à busca do equilíbrio necessário do bem da coletivi-
dade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de 
um em detrimento do outro e especialmente dos governados. 
[...] Se os Tribunais não podem influir no Legislativo, são au-
torizados a declarar a inconstitucionalidade das leis, não as 
aplicando neste caso. [...] Tudo isso demonstra que os traba-
lhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas também 
do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se esses ór-
gãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não sig-
nifica nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de 
atribuições, mas a verificação de que, entre eles, há de haver 
consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, inte-
gra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos. (SILVA, 
2011, p. 110-111)

Tendo em vista a máxima aplicabilidade dos preceitos cons-
titucionais, assim como sua irredutível força, deve-se haver um 
esforço para que esta pedra angular não perca a sua importância.

Os pensadores do Direito devem interpretar da melhor ma-
neira possível (mas, sempre sob a luz da Constituição) os ca-
sos de inconstitucionalidade, assim como amenizar as omissões 
normativas, pois [...] quem vai à luta deve mirar um alvo (com-
bater às ações ou omissões inconstitucionais) e munir-se de 
armas para acertá-lo (as várias técnicas de controle de consti-
tucionalidade). (PUCCINELLI JÚNIOR, 2013, p. 132)

2 NATUREZA DO ATO INCONSTITUCIONAL

Embora haja divergências doutrinárias sobre a natureza 
do ato inconstitucional, de acordo com a doutrina majoritá-
ria, o sistema jurídico brasileiro adotou, em regra, a Teoria da 
Nulidade Absoluta da lei ou ato normativo inconstitucional.

De acordo com essa Teoria, a lei ou ato normativo inconsti-
tucional é absolutamente nulo desde seu surgimento (nulidade 
ab origine), insuscetível de gerar qualquer efeito válido e des-

guarnecido de força vinculante, atribuindo à declaração de nu-
lidade efeitos ex tunc.

Nesse sentido, é o ensinamento de Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho: O ato inconstitucional – ensina tradicionalmen-
te a doutrina, tanto estrangeira (v.g., Marshall) quanto nacio-
nal (v.g., Rui) – é nulo e írrito. Dessa forma, ele não obriga, 
não sendo de se aplicar. Ou, se aplicado, nula é essa apli-
cação. Assim, o efeito da declaração de nulidade retroage ex 
tunc, não sendo válidos os atos praticados sob seu império. 
(FERREIRA FILHO, 2011, p. 61)

Entretanto, é importante observar que essa regra vem 
sendo relativizada por preceitos legislativos recentes, decisões 
casuís ticas da jurisprudência, bem como manifestações doutri-
nárias em que seja possível convalidar certo período de vigência 
da lei ou ato normativo inconstitucional, atribuindo à declaração 
de nulidade efeitos ex nunc.

No que tange ao controle concentrado, a Lei n. 9.868/99 traz, 
em seu art. 27, previsão normativa que fundamenta a técnica de 
modulação dos efeitos da decisão, in verbis: Art. 27. Ao declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou de-
cidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado 
ou de outro momento que venha a ser fixado.

De fato, a referida Lei, sem negar por completo a tese da nu-
lidade da lei ou ato normativo inconstitucional, admite uma ate-
nuação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade.

3 FORMAS DE CONTROLE

Neste tópico, restringir-nos-emos a apresentar alguns as-
pectos básicos das formas de controle de constitucionalidade, 
sem, contudo, aprofundar a matéria – o que fugiria ao esco-
po deste trabalho. Assim sendo, o que nos parece relevante é 
apontar, a priori, as duas formas de controle de constituciona-
lidade, a saber: a) controle preventivo; b) controle repressivo.

O controle de constitucionalidade preventivo ocorre antes da 
promulgação da lei ou ato normativo. Trata-se de controle pre-
dominantemente político, que ocorre em três momentos espe-
cíficos: pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Presidente 
da República e pelo Poder Judiciário (excepcionalmente).

Na precisa lição de Michel-Henry Fabre, citado por Paulo 
Bonavides: A meta do controle político é, segundo Michel-Henry 
Fabre, assegurar a repartição constitucional das competências, 
relegando a segundo plano a proteção direta das liberdades 
individuais. O seu principal efeito, acrescenta o publicista, con-
siste em tolher o nascimento jurídico da lei inconstitucional. 
(FABRE, 1970, p. 157 apud BONAVIDES, 2012, p. 311-312)

O controle preventivo de constitucionalidade objetiva, por-
tanto, assegurar a repartição constitucional de competência e 
proteger as liberdades individuais, a fim de impedir o nascimen-
to de uma lei ou ato normativo inconstitucional.

O controle de constitucionalidade repressivo ocorre depois 
da promulgação da lei ou ato normativo. Trata-se de controle 
predominantemente jurisdicional, sendo dois os critérios utili-
zados: o difuso (via de exceção) e o concentrado (via de ação).

Com o brilhantismo que lhe é peculiar, Paulo Bonavides 

O controle preventivo de constitucionalidade 
objetiva, portanto, assegurar a repartição 

constitucional de competência e proteger as 
liberdades individuais, a fim de impedir  

o nascimento de uma lei ou ato  
normativo inconstitucional.
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aduz: Não há dúvida de que exercido 
no interesse dos cidadãos, o controle 
jurisdicional se compadece melhor com 
a natureza das Constituições rígidas e 
sobretudo com o centro de sua inspi-
ração primordial – a garantia da liber-
dade humana, a guarda e proteção de 
alguns valores liberais que as socieda-
des livres reputam inabdicáveis. A intro-
dução do sobredito controle no ordena-
mento jurídico é coluna de sustentação 
do Estado de direito, onde ele se alicerça 
sobre o formalismo hierárquico das leis. 
(BONAVIDES, 2012, p. 312)

Fala-se em controle difuso (ou con-
creto, ou via de defesa, ou via de exce-
ção, ou incidental) toda vez que a com-
petência para julgar a questão de (in) 
constitucionalidade é reservada a qual-
quer juiz ou tribunal1.

Por outro lado, fala-se em contro-
le concentrado (ou abstrato, ou via de 
ação, ou direto, ou fiscalização abstrata) 
toda vez que a competência para julgar 
a questão de (in) constitucionalidade é 
reservada a um único órgão, qual seja, 
ao tribunal de cúpula do Poder Judiciário 
ou a uma corte especial. No sistema ju-
rídico brasileiro, o controle concentrado 
de constitucionalidade é reservado ao 
Supremo Tribunal Federal.

Nesta seção, restringir-nos-emos a 
apresentar alguns aspectos básicos do 
controle concentrado de constitucionali-
dade, pois a matéria será analisada com 
mais detalhes no decorrer desta obra.

4 SISTEMA DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO

O Brasil adotou, no tema de Controle 
de Constitucionalidade, o sistema misto. 
Nas palavras de José Afonso da Silva, ci-
tado por Pedro Lenza: [...] o Brasil seguiu 
o sistema norte-americano, evoluindo 
para um sistema misto e peculiar que 
combina o critério difuso por via de defe-
sa com o critério concentrado por via de 
ação direta de inconstitucionalidade, in-
corporando também, agora timidamen-
te, a ação de inconstitucionalidade por 
omissão [...]. (SILVA, 2013 apud LENZA, 
2013, p. 249-250)

Em síntese, o controle concentrado 
de constitucionalidade, também cha-
mado de austríaco ou europeu, confere 
a uma Corte Constitucional ou a algum 
órgão jurisdicional superior a competên-

cia para o julgamento das questões cons-
titucionais. Já o modelo de controle de 
constitucionalidade difuso ou americano 
atribui a qualquer órgão judicial que te-
nha por finalidade aplicar a lei a um caso 
concreto o poder-dever de afastar a sua 
aplicação se a considerar incompatível 
com a ordem constitucional. (MENDES, 
2011, p. 1.062)

Como ensina Gilmar Ferreira 
Mendes: Em geral, nos modelos mis-
tos defere-se aos órgãos ordinários do 
Poder Judiciário a prerrogativa de afas-
tar a aplicação da lei nas ações e pro-
cessos judiciais, mas se reconhece a 
determinado órgão de cúpula, Tribunal 
Supremo ou Corte Constitucional, a 
competência para proferir decisões em 
determinadas ações de perfil abstrato 
ou concentrado (IDEM).

No sistema brasileiro, de igual modo, 
confere-se aos juízes e tribunais a prer-
rogativa de afastar a aplicação da lei 
nas ações e processos judiciais que ne-
les tramitam, além de se reconhecer ao 
Supremo Tribunal Federal a competência 
para proferir decisões em determinadas 
ações de caráter abstrato ou concentrado.

5 EFEITOS DA DECISÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE

Em regra, a declaração de inconstitu-
cionalidade, no controle concentrado, pro-
duz os seguintes efeitos: erga omnes (efi-
cácia contra todos); ex tunc (retroativo); 
e vinculante (em relação aos órgãos do 
Poder Judiciário e da Administração Pública 
federal, estadual, municipal e distrital).

Sendo assim, entende-se que essa 
decisão é, em tese, marcada pela gene-
ralidade e impessoalidade, na qual ine-
xiste litígio em casos concretos ou situa-
ções individuais. As ações consideradas 
improcedentes terão suas leis ou atos 
normativos nulos, sem qualquer eficácia 
jurídica, com alcance para todos e vincu-
lado. (LENZA, 2004)

Explica Alexandre de Moraes que: 
Declarada a constitucionalidade de uma 
lei ou ato normativo federal em ação 
declaratória de constitucionalidade, não 
há a possibilidade de nova análise con-
testatória da matéria, sob alegação da 
existência de novos argumentos que 
ensejariam uma nova interpretação no 
sentido de sua inconstitucionalidade. 
(MORAES, 2001, p. 615-616)

O motivo que impede essa nova aná-
lise está no entendimento do Supremo 
Tribunal Federal que, quando analisa a 
constitucionalidade, não vincula a causa 
de pedir, tendo, assim, pleno conheci-
mento da matéria e condições de esgotar 
seus aspectos constitucionais. (MORAES, 
2001) Excepcionalmente, esses efeitos po-
dem variar conforme as espécies da ação 
de controle de constitucionalidade, que 
serão analisadas no decorrer desta obra.

6 NATUREZA DA DECISÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE

Manuel Gonçalves Ferreira Filho 
(2008) afirma que a natureza da deci-
são de inconstitucionalidade está direta-
mente relacionada à natureza do ato in-
constitucional. O renomado jurisconsulto 
continua explanando que são dois os po-
sicionamentos doutrinários que explicam 
a natureza da decisão de inconstituciona-
lidade, a saber: doutrina clássica e doutri-
na kelseniana.

Para a doutrina clássica, consideran-
do nulo o ato inconstitucional, a decisão 
de inconstitucionalidade tem natureza 
declaratória. Já para a doutrina kelsenia-
na, que considera anulável e ex tunc o 
ato inconstitucional, a decisão de incons-
titucionalidade tem natureza desconstitu-
tiva ou constitutivo-negativa.

7 AÇÕES DE CONTROLE

No Direito Constitucional positivo 
brasileiro, existem cinco modalidades de 
ação de controle concentrado de consti-
tucionalidade, a saber: a) Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN); b) Ação 
Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC); c) Ação de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADINO); d) Arguição 
de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF); e) Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Interventiva 
(ADIN Interventiva).

7.1 AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)

A ação direta de inconstitucionalida-
de, prevista no art. 102, I, a, da CF/88, 
é um dos instrumentos processuais por 
meio do qual se exerce o controle con-
centrado de constitucionalidade e em 
que se almeja a decretação de incons-
titucionalidade de lei ou ato normativo: 
federal, estadual, municipal ou distrital.
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O objeto (campo material) da ação direta de inconstitucio-
nalidade é a lei ou ato normativo: federal, estadual, municipal 
ou distrital. Na precisa lição de Pedro Lenza: Entendam-se por 
leis todas as espécies normativas do art. 59 da CF/88, quais 
sejam: emendas à Constituição, leis complementares, leis 
ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos le-
gislativos e resoluções. (LENZA, 2013, p. 287)

Os atos normativos, de acordo com Moraes (1999 apud 
LENZA, 2013, p. 287), podem ser: as resoluções administrativas 
dos tribunais; bem como os atos estatais de conteúdo mera-
mente derrogatório, como as resoluções administrativas, desde 
que incidam sobre atos de caráter normativo.

Completando o raciocínio do talentoso advogado paulista, 
Pedro Lenza explica que também podem ser objeto de controle 
de constitucionalidade quaisquer atos revestidos de indiscutível 
caráter normativo, tais como: os regimentos internos dos tribu-
nais, as deliberações administrativas dos órgãos judiciários, as 
deliberações dos tribunais regionais do trabalho, e a resolução 
do Conselho Interministerial de Preços – CIP. (LENZA, 2013)

Célebre é a advertência de Lenza (2013, p. 286): O que se 
busca com a ADI genérica é o controle de constitucionalidade 
de ato normativo em tese, abstrato, marcado pela generalida-
de, impessoalidade e abstração.

Nesse sentido, David Araujo e Serrano Nunes sustentam 
que: [...] nem toda resolução ou decreto legislativo podem ser 
objeto de controle concentrado, já que podem não constituir 
atos normativos. Por exemplo, a resolução que autoriza o pro-
cesso contra o Presidente da República, prevista no inciso I do 
art. 51 da Constituição, não está revestida de abstração e ge-
neralidade, o que impede o seu controle. Da mesma forma, a 
autorização para que o Presidente da República se ausente do 
País por mais de quinze dias, prevista no art. 49, III, não tem 
qualquer generalidade e abstração, constituindo, portanto, ato 
concreto e impossível de ser controlado pelo controle concen-
trado. (ARAUJO; NUNES, 2006, p. 42 apud LENZA, 2013, p. 287)

A competência para processar e julgar as ações diretas de 
inconstitucionalidade será determinada de acordo com a natu-
reza do objeto da ação, isto é, de acordo com lei ou ato norma-
tivo: federal, estadual, municipal ou distrital, que se mostrarem 
incompatíveis com o sistema.

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição brasileira, cabendo-lhe processar e jul-
gar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal ou estadual, nos termos do art. 102, 
inc. I, a, da Carta Magna de 1988.

Tratando-se de arguição de inconstitucionalidade de lei es-
tadual ou municipal perante a Constituição Estadual, a compe-
tência originária será dos Tribunais de Justiça de cada Estado-
membro, sendo vedada a atribuição da legitimação para agir a 

um único órgão, conforme o disposto no art. 125, § 2º, da atual 
Constituição da República.

Na hipótese de lei ou ato normativo municipal que se mos-
trarem incompatíveis com a Constituição Federal, inexistirá con-
trole concentrado por ação direta de inconstitucionalidade, por 
falta de expressa previsão constitucional. Nesse caso, o máximo 
que pode ser feito é o controle de constitucionalidade difuso. 
Há, contudo, a possibilidade de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental tendo por objeto lei municipal con-
frontada perante a Constituição Federal. (LENZA, 2013)

No caso de lei ou ato normativo distrital de natureza 
estadual incompatíveis com a Constituição Federal, o contro-
le concentrado será exercido pelo Supremo Tribunal Federal. 
Tratando-se, porém, de lei ou ato normativo distrital de natureza 
municipal incompatíveis com a Constituição Federal, inexistirá 
controle concentrado por ação direta de inconstitucionalidade, 
por falta de expressa previsão constitucional. Nesse caso, tam-
bém, o máximo que pode ser feito é o controle de constitucio-
nalidade difuso. Há, contudo, a possibilidade de arguição de 
descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto lei 
ou ato normativo distrital, de natureza municipal, confrontada 
perante a Constituição Federal. (IDEM)

Merece destaque o raciocínio de Pedro Lenza, quando aduz: 
De acordo com o art. 32, caput, da CF/88, o Distrito Federal, ve-
dada a sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica. 
Indagamos, então: seria possível o controle concentrado de lei 
ou ato normativo distrital, em face da Lei Orgânica Distrital?

Fazendo pesquisa na jurisprudência do TJDF, encontra-
mos julgados permitindo o referido controle, corroborados 
pelo Regimento Interno do TJDF (arts. 206 a 209). (LENZA, 
2013, p. 322)

Cabe ressaltar que, no caso de lei municipal incompatível 
com a Lei Orgânica do Município, estaremos diante do simples 
controle de legalidade, e não de controle de constitucionalida-
de. (IDEM, p. 323)

As partes legítimas para a propositura da ação de inconsti-
tucionalidade de lei ou atos normativos estaduais ou federais, 
contestados em face da Constituição Federal, são: o Presidente 
da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 
Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa de Estado ou a 
Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de 
Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, 
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o parti-
do político com representação no Congresso Nacional, e a con-
federação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, de 
acordo com o art. 103, incs. I a IX, da Constituição Federal.

Todos os membros acima citados são neutros ou univer-
sais, possuidores de legitimação ativa universal, ou seja, não 
precisam demonstrar a pertinência temática, exceto: a Mesa 
de Assembleia Legislativa de Estado ou a Mesa da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do 
Distrito Federal, e a confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional, que são autores interessados ou especiais, 
ou seja, devem demonstrar o interesse na propositura da ação 
relacionando à sua finalidade institucional. (LENZA, 2013)

No que se refere à necessidade de constituir advogado para 
a propositura da ação de inconstitucionalidade de lei ou atos 

Cabe ressaltar que, no caso de lei municipal 
incompatível com a Lei Orgânica do Município 

estaremos diante do simples controle de 
legalidade, e não de controle de 

constitucionalidade. [...]
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normativos estaduais ou federais, contes-
tados em face da Constituição Federal, 
Pedro Lenza diz que: O STF entendeu 
que somente os partidos políticos e as 
confederações sindicais ou entidades de 
classe de âmbito nacional é que deve-
rão ajuizar a ação por advogado (art. 
103, VIII e IX). Quanto aos demais legi-
timados (art. 103, I -VII), a capacidade 
postulatória decorre da Constituição. 
(LENZA, 2013, p. 326)

No tocante às partes legítimas para a 
propositura da ação de inconstitucionali-
dade de lei ou atos normativos esta duais 
ou municipais, contestados em face da 
Constituição Estadual, serão especifica-
das em cada Constituição Estadual, pois 
os Estados federados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, conforme estabelece o art. 25, 
caput, da Lei Maior.

O procedimento para processar e 
julgar a ação direta de inconstitucio-
nalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal está estabelecido nos §§ 1º 
e 3º do art. 103 da Constituição da 
República, bem como nas regras ex-
postas na Lei n. 9.868/99, sem prejuízo 
da aplicação subsidiária do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal.

A ação direta de inconstituciona-
lidade inicia-se com a petição inicial 
proposta por um dos legitimados do 
art. 103, da Constituição Federal, indi-
cando o dispositivo legal ou o ato nor-
mativo impugnado, os fundamentos 
jurídicos do pedido em relação a cada 
uma das impugnações, bem como o 
pedido, com suas especificações, nos 
exatos termos do art. 3º, incs. I e II, da 
Lei n. 9.868/99.

Vale lembrar que a petição inicial, 
quando subscrita por advogado, deverá 
vir acompanhada de instrumento de pro-
curação e será apresentada em duas vias, 
devendo conter cópia da lei ou do ato 
normativo impugnado e dos documen-
tos necessários para comprovar a impug-
nação, conforme determina o art. 3º, pa-
rágrafo único, da Lei n. 9.868/99.

Em seguida, a petição inicial é dis-
tribuída e vai para o relator. Em caso 
de lesão irreparável, ou melhor, caso 
o relator perceba que a petição inicial 
é inepta, não fundamentada ou mani-
festamente improcedente, poderá limi-
narmente indeferi-la, cabendo recurso 

de agravo para impugnar a decisão, de 
acordo com o art. 4º da Lei n. 9.868/99. 
Em regra, a liminar será concedida por 
decisão da maioria absoluta dos mem-
bros do Supremo Tribunal Federal, de 
acordo com o art. 10, caput, da Lei 
n. 9.868/99. No período de recesso, 
a liminar poderá ser concedida pelo 
Presidente do STF ad referendum do 
Pleno. Essa liminar, além de suspender 
a eficácia da norma apontada como in-
constitucional, tem efeito erga omnes 
e ex nunc até a decisão final, salvo se o 
Tribunal entender que deva conceder-
-lhe eficácia retroativa, nos termos do 
art. 11, § 1º, da Lei n. 9.868/99.

Uma vez proposta a ação direta de 
inconstitucionalidade, é vedada, expres-
samente, a sua desistência. Nesse caso, 
vige o princípio da indisponibilidade, 
de acordo com o art. 5º, caput, da Lei 
n. 9.868/99.

Na hipótese de a petição inicial não 
ser liminarmente indeferida, o art. 6º da 
Lei n. 9.868/99 determina que o relator 
peça informações aos órgãos ou às entida-
des das quais emanou a lei ou o ato nor-
mativo impugnado, devendo tais informa-
ções ser prestadas no prazo de 30 (trinta) 
dias contado do recebimento do pedido.

Decorrido o prazo para prestar as 
devidas informações, serão ouvidos, 
sucessivamente, o Advogado-Geral 
da União e o Procurador-Geral da 
República, que deverão manifestar-se, 
cada qual, no prazo de 15 (quinze) 
dias (Lei n. 9.868/99, art. 8º). O pri-
meiro sempre defenderá a constitu-
cionalidade da lei ou do ato normativo 
impugnado, enquanto o segundo po-
derá dar parecer tanto favorável como 
desfavorável. Nesse sentido, também é 
a redação dos §§ 1º e 3º do art. 103 
da Constituição Federal, in verbis: Art. 
103. [...] § 1º – O Procurador-Geral da 
República deverá ser previamente ou-
vido nas ações de inconstitucionalida-
de e em todos os processos de compe-
tência do Supremo Tribunal Federal.

§ 3º – Quando o Supremo Tribunal 

Federal apreciar a inconstituciona-
lidade, em tese, de norma legal ou 
ato normativo, citará, previamente, o 
Advogado-Geral da União, que defen-
derá o ato ou texto impugnado.

Não se admitirá intervenção de ter-
ceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/99, 
art. 7º, caput). Entretanto, o relator, 
considerando a relevância da matéria 
e a representatividade dos postulantes, 
poderá, por despacho irrecorrível, ad-
mitir, no prazo de 30 (trinta dias) dias, 
a manifestação escrita ou oral, de ou-
tros órgãos ou entidades, que atuarão 
como amicus curiae (amigo da corte), 
nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 
9.868/99.

Além disso, desde que haja neces-
sidade de esclarecimento de matéria 
ou circunstância de fato ou de notória 
insuficiência das informações existen-
tes nos autos, poderá o relator requi-
sitar informações adicionais, designar 
perito ou comissão de peritos para que 
emita parecer sobre a questão, ou fixar 
data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experi-
ência e autoridade na matéria (Lei n. 
9.868/99, art. 9º, § 1º).

O relator poderá, também, solicitar 
informações aos tribunais superiores, 
aos tribunais federais e aos tribunais 
estaduais acerca da aplicação da nor-
ma impugnada no âmbito de sua ju-
risdição (Lei n. 9.868/99, art. 9º, § 2º).

Por último, o relator lançará o rela-
tório, com cópia a todos os ministros, e 
pedirá dia para julgamento, conforme 
determina o caput do art. 9º da Lei n. 
9.868/99.

A declaração de inconstitucionali-
dade de lei ou de ato normativo será 
proferida pelo voto da maioria abso-
luta dos membros do STF (CF/88, art. 
97) – isto é, 6 (seis) ministros –, desde 
que presente o quorum de 8 (oito) mi-
nistros para a instalação da sessão de 
julgamento, previsto no art. 143, pará-
grafo único, do Regimento Interno do 

Portanto, a ADC procura preservar a ordem jurídica 
constitucional, afastando a insegurança jurídica ou a 
incerteza no que tange à validade tanto da lei como  
do ato normativo federal.
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STF, conforme determina o art. 173 do aludido Regimento.
Em regra, a decisão que declara a inconstitucionalidade 

de uma lei ou ato normativo produz efeitos erga omnes, ex 
tunc e vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário 
e à Administração Pública federal, estadual e municipal (Lei n. 
9.868/99, art. 28, parágrafo único).

Excepcionalmente, ao declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica 
ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir 
que ela só tenha eficácia ex nunc (ou seja, a partir de seu trân-
sito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado). 
Assim, diante de tais requisitos, o STF poderá manipular os efei-
tos da ação direta de inconstitucionalidade, nos precisos termos 
do art. 27 da Lei n. 9.868/99.

7.2 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC)

A Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de 
1993, introduziu, no sistema jurídico brasileiro, a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade (ADC). A finalidade da 
ADC é declarar a constitucionalidade das leis e atos nor-
mativos, sendo estes presumidamente constitucionais; no 
entanto, esta presunção poderá ser afastada por ser relati-
va. Esse afastamento poderá ocorrer por meio do controle 
difuso de constitucionalidade, realizado pelos órgãos do 
Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário, uma vez que, se 
determinada norma legal for entendida como inconstitu-
cional, poderão aqueles se recusar a cumpri-la.

Busca-se, por essa ação, transformar a presunção relativa 
de constitucionalidade em presunção absoluta, em virtude de 
seus efeitos vinculantes (MORAES, 2007, p. 761). Portanto, a 
ADC procura preservar a ordem jurídica constitucional, afastan-
do a insegurança jurídica ou a incerteza no que tange à validade 
tanto da lei como do ato normativo federal.

Nesse sentido, é a explicação de Alexandre de Moraes: 
Portanto, o objetivo primordial da ação declaratória de consti-
tucionalidade é transferir ao STF a decisão sobre a constitucio-
nalidade de um dispositivo legal que esteja sendo duramente 
atacado pelos juízes e tribunais inferiores, afastando-se o con-
trole difuso da constitucionalidade. Uma vez declarada a cons-
titucionalidade da norma, o Judiciário e também o Executivo 
ficam vinculados à decisão proferida. (MORAES, 2007, p. 761)

O objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade pode-
rá ser somente a lei ou ato normativo federal. Tal como sucede 
em relação à ADI, a ADC não pode ter por objeto ato normati-
vo revogado. (MENDES, 2011, p. 1.221)

Conforme o art.102, I, a, CF/88, o órgão competente para 
processar e julgar a ADC de lei ou ato normativo federal é o 
Supremo Tribunal Federal.

A EC n. 45/2004 revogou o art. 103, § 4º, da CF/88 que 
apresentava apenas quatro legitimados para propor a ADC, que 
eram: o Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa 
da Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República.

Entretanto, com a nova redação do art. 103 da CF/88, dada 
pela EC n. 45/2004, a ADC poderá ser proposta pelos mesmos 
colegitimados à propositura da ação direta de inconstitucio-

nalidade (MORAES, 2007, p.761), in verbis: Art. 103. Podem 
propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação decla-
ratória de constitucionalidade:

 I – o Presidente da República;
II – a Mesa do Senado Federal;
III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal;
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI – o Procurador-Geral da República;
VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII – partido político com representação no Congresso 

Nacional;
IX – confederação sindical ou entidade de classe de âm-

bito nacional.
A Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, estabeleceu o 

procedimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade, 
seguindo os preceitos básicos fixados pelo Supremo 
Tribunal Federal (MORAES, 2007, p.763). É necessário que 
o Advogado-Geral da União (AGU) sempre seja citado na 
ADC, quando for apreciada a inconstitucionalidade de nor-
ma legal ou ato normativo pelo STF, para que o art. 103, § 
3º, da CF/88 não seja desrespeitado.

O Ministro Relator Moreira Alves apresenta outro requisito, 
que seria: quando alegado vício formal de inconstitucionalida-
de, a necessária juntada aos autos de cópia dos documentos 
relativos ao processo legislativo de formação da lei ou ato nor-
mativo federal (LENZA, 2013, p. 411). Mesmo que a petição 
inicial não esteja vinculada a nenhum prazo, os seus requisitos 
serão previstos pelo art. 14 da Lei n. 9.868/99.

O primeiro requisito indispensável à petição inicial é o dis-
positivo da lei ou do ato normativo questionado, bem como os 
fundamentos jurídicos do pedido. O segundo requisito será o 
pedido, com suas especificações, que será formulado pelo le-
gitimado. O terceiro requisito será a existência de controvérsia 
judicial relevante sobre a aplicação da disposição do objeto da 
Ação Declaratória de Constitucionalidade.

De acordo com o art. 15 da mencionada Lei, a peti-
ção inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente 
improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, 
cabendo agravo dessa decisão. Após o Procurador-Geral 
da República (PGR) se manifestar, o relator lançará o rela-
tório, com cópia para todos os ministros e poderá solicitar 
dia para o julgamento da ADC ou da ADI. Os arts. 9º, § 
1º, e 20, § 1º, da Lei n. 9.868/99 trouxeram uma impor-
tante inovação, como aborda Mendes: Autorizam ao rela-
tor, após as manifestações do Advogado-Geral da União 
e do Procurador-Geral da República, em caso de necessi-
dade de esclarecimento de matéria ou circunstância de 
fato ou de notória insuficiência das informações existen-
tes nos autos, requisitar informações adicionais, designar 
perito ou comissão de peritos para emitir parecer sobre a 
questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos e pessoas com experiência e autoridade na 
matéria. (MENDES, 2011, p. 1.226)

De acordo com mencionada Lei, audiências e perícias 
serão realizadas no prazo de 30 dias, que serão contados a 
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partir da solicitação do relator. Em re-
lação às regras de votação e quorum, a 
ADC apresenta as mesmas exigidas na 
ADI genérica, que são, presente o quo-
rum de instalação da sessão de julga-
mento de 8 ministros, somente have-
rá a declaração de constitucionalidade 
pelo quorum da maioria absoluta dos 
11 ministros do STF, ou seja, no míni-
mo 6 ministros deverão ser favoráveis 
à procedência da ação.

Conforme o disposto na Lei n. 
9.868/99, é vedada a intervenção de ter-
ceiros no processo de ADC, muito embo-
ra seja perfeitamente possível a aplicação 
da regra que admite o amicus curiae na 
ADC. Após a propositura da ação, é veda-
do também a sua desistência. A decisão 
é irrecorrível, ressalvada a interposição 
de embargos declaratórios, não poden-
do ser objeto de ação rescisória. (LENZA, 
2013, p. 411)

O STF poderá, por decisão da maio-
ria absoluta de seus membros, defe-
rir pedido de medida cautelar na Ação 
Declaratória de Constitucionalidade. De 
acordo com o art. 21 da Lei n. 9.868/99, 
a medida cautelar nesta ação, consistirá 
na determinação de que os juízes e os 
tribunais suspendam o julgamento dos 
processos que envolvam a aplicação da 
lei ou do ato normativo objeto da ação 
até ocorrer, pelo STF, o julgamento defi-
nitivo da ADC.

Essa suspensão perdurará ape-
nas por 180 dias contados da publica-
ção da parte dispositiva da decisão no 
DUO, prazo este definido pela Lei para 
que o tribunal julgue a ação declarató-
ria. (LENZA, 2013, p. 411) A eficácia da 
medida cautelar cessará com o final des-
se prazo e sem o julgamento da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade.

Nas Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade de lei ou ato nor-
mativo federal, as decisões definitivas de 
mérito proferidas pelo STF produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculan-
te, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e ao Poder Executivo.

Portanto, caso o STF entenda que a 
lei ou ato normativo federal é constitu-
cional, julgará procedente a ação, que 
produzirá efeitos ex tunc, erga omnes 
(eficácia contra todos) e vinculantes a 
todos os órgãos do Poder Judiciário e 
Executivo. Entretanto; caso a ação seja 

improcedente, o STF julgará a inconstitu-
cionalidade da lei ou ato normativo, com 
os mesmos efeitos.

7.3 AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 

(ADINO)

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão é a ação cabível nos casos 
em que qualquer um dos Poderes ou ór-
gão administrativo deixem de elaborar a 
norma regulamentadora que possibili-
ta o exercício de um direito previsto na 
Constituição Federal. Cabe à ação, como 
instrumento processual, a perseguição 
da efetividade constitucional.

É no art. 103, § 2º, da CF/88, 
que encontramos a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão em 
sede constitucional. Na redação, lê-se 
omissão de medida; esta “medida” com-
preende qualquer ato normativo, seja no 
Poder Legislativo, no Poder Executivo e 
no Poder Judiciário. 

Como ensina Alexandre de Moraes: 
Na conduta negativa consiste a incons-
titucionalidade. A Constituição determi-
nou que o Poder Público tivesse uma 
conduta positiva, com a finalidade de 
garantir a aplicabilidade e eficácia da 
norma constitucional. O poder público 
omitiu-se, tendo, pois, uma conduta ne-
gativa. (MORAES, 2009, p. 769-770)

Esta omissão, por sua vez, poderá 
ser absoluta (descumprimento total) 
ou relativa (descumprimento parcial), 
assim classificada por Gilmar Mendes, 
pois a total ausência de normas, 
como também a omissão parcial, na 
hipótese de cumprimento imperfeito 
ou insatisfatório de dever constitucio-
nal de legislar. (MENDES, 1996 apud 
MORAES, 2009, p. 770)

A propositura da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão 
visa atingir o real e máximo alcance 
das normas constitucionais, buscando 
a efetivação da Constituição. Com esse 
instrumento é possível rechaçar o que 
a doutrina chama de síndrome de ine-
fetividade em relação aos comandos 
constitucionais, impedindo, por sua 
vez, a sua aplicabilidade.

O órgão competente é o mesmo da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
a saber, o Supremo Tribunal Federal. 
Esclarece Gilmar Mendes que, embo-

ra exista natureza diversa entre a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade e a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão, em relação ao resulta-
do: O Supremo Tribunal Federal não 
distingue os institutos no que concer-
ne à sua autonomia processual, con-
templando a ação direta por omissão 
na mesma lista numérica das ações 
diretas em geral (cf. art. 102, I, a, da 
CF/88 e Resolução n. 230/2002 do 
STF). (MENDES, 2010, p. 1.350)

Entende-se, portanto (embora não 
esteja expresso na Constituição Federal), 
que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão também compete, origina-
riamente, ao Supremo Tribunal Federal, 
incluindo-a na lista do art. 102, I, a, da 
CF/88, que versa sobre a competência 
originária do STF.

Os legitimados são os mesmos da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. A 
Lei n. 12.063, de 2009, pacificou esse 
ponto (mais precisamente no art. 12-A). 

São legitimados o Presidente da 
República, a Mesa do Senado Federal, 
a Mesa da Câmara dos Deputados, a 
Mesa de Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
o Governador de Estado ou do 
Distrito Federal, o Procurador-Geral 
da República, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, par-
tido político com representação no 
Congresso Nacional, confederação 
sindical ou entidade de classe de âm-
bito nacional (art. 103, I-IX, da CF/88).

O procedimento é quase o mesmo 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
salvo algumas circunstâncias particula-
res. A petição inicial, acompanhada de 
instrumento de procuração, se for o 
caso, será apresentada em duas vias, 
devendo conter cópias dos documen-
tos necessários para comprovar a ale-
gação de omissão. A petição deve in-
dicar a omissão constitucional total ou 
parcial quanto ao cumprimento de de-
ver constitucional de legislar ou quanto 
à adoção de providência de índole ad-
ministrativa e, o pedido, com suas es-
pecificações (art. 12-B, I, II e parágrafo 
único, da Lei n. 9.868/99).

A petição inicial inepta, não funda-
mentada, e a manifestamente improce-
dente serão liminarmente indeferidas, 
cabendo, ainda, agravo da decisão que 
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indeferir a petição inicial (art. 12-C, parágrafo único, da Lei n. 
9.868/99). Proposta a ação, não se admitirá desistência (art. 
12-D da Lei 9.868/99).

Os legitimados do art. 103 da CF/88 – os mesmos do art. 
2º da Lei n. 9.868/99 – poder-se-ão  manifestar, por escrito, so-
bre o objeto da ação e pedir juntada de documentos reputados 
úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem 
como apresentar memoriais (art. 12-E da Lei n. 9.868/99, capí-
tulo II-A acrescentado pela Lei n. 12.063 de 2009).

Conforme o § 2º do art. 12-E da Lei 9.868/99, o relator po-
derá solicitar manifestação do Advogado-Geral da União, que 
deverá ser encaminhada no prazo de quinze dias. Ainda no 
§ 3º do supracitado artigo, o Procurador-Geral da República, 
nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 
(quinze) dias, após o decurso do prazo para informações.

Aduz Alexandre de Moraes (1995 apud MORAES, 2009, p. 
771) que inexiste prazo para a propositura da presente ação, 
havendo porém necessidade de aferir-se caso a caso a existên-
cia do transcurso de tempo razoável. Assim, é mister o entendi-
mento da necessidade de se aguardar um tempo razoável para 
que se possibilite a edição de determinada norma.

A Lei n. 12.063/09 passou a possibilitar a aplicação da 
Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão. Dispõe assim o art. 12-F da Lei 9.868/99: Art. 12-F. 
Em caso de excepcional urgência relevância da matéria, o 
Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, 
observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cau-
telar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsá-
veis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se 
no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º – A medida cautelar poderá consistir na suspensão da 
aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de 
omissão parcial, bem como na suspensão de processos judi-
ciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra 
providência a ser fixada pelo Tribunal.

§ 2º – O relator, julgando indispensável, ouvirá o 
Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) dias.

§ 3º – No julgamento do pedido de medida cautelar, será 
facultada sustentação oral aos representantes judiciais do reque-
rente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão in-
constitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.

Por fim, o art. 12-G da supracitada Lei diz: Art. 12-G. 
Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal 
fará publicar, em seção especial do Diário Oficial da União e 
do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão 
no prazo de 10 (dez) dias, devendo solicitar as informações à 
autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitu-
cional, observando-se, no que couber, o procedimento estabe-
lecido na Seção I do Capítulo II desta Lei. 

Segundo o Professor Titular aposentado da Universidade de 
São Paulo, José Afonso da Silva, os efeitos decorrentes da pro-
clamação da inconstitucionalidade por omissão são assaz tími-
dos. (SILVA, 2011, p. 48)

O que temos disposto na Constituição Federal é tão somen-
te aquilo que se encontra em seu Art. 103, § 2º, in verbis: Art. 
103. [...]. § 2º – Declarada a inconstitucionalidade por omissão 
de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada 

ciência ao Poder competente para a adoção das providências 
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para 
fazê-lo em até trinta dias.

A decisão possui uma natureza declaratória, no sentido de 
reconhecer determinada omissão inconstitucional por parte de 
qualquer um dos poderes. Não só possui uma natureza decla-
ratória, como, também, possui um caráter mandamental, visível 
mais nitidamente no Poder Executivo. Este, nos termos da lei, 
deverá cumprir tal mandamento no prazo de 30 (trinta) dias.

O caráter mandamental no Poder Legislativo é menos in-
tenso. Na precisa lição de André Puccinelli Júnior, [...] é forço-
so reconhecer que a mera cientificação é incapaz de cons-
tranger o legislador a expedir as normas reclamadas para 
a exequibilidade dos preceitos constitucionais (JÚNIOR, 
2013, p. 184). Todavia, ressalta o autor que a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão não é totalmente inútil, [...] 
posto declarar a mora legislativa e tornar límpida a respon-
sabilidade estatal pelos danos daí advindos. (PUCCINELLI 
JÚNIOR, 2013, p. 184) 

De maneira clara e precisa é o escrito de José Afonso da 
Silva: Não há de se limitar à mera ciência sem consequência. 
Se o Poder Legislativo não responder ao mandamento judicial, 
incidirá em omissão mais grave. Pelo menos terá que dar al-
guma satisfação ao Judiciário. É certo que, se não o fizer, pra-
ticamente nada se poderá fazer, pois não há como obrigar o 
legislador a legislar. Por isso é que, no caso de inconstituciona-
lidade por omissão, propugnáramos por uma decisão judicial 
normativa, para valer como lei se após certo prazo o legislador 
não suprisse a omissão. A sentença normativa teria esse efeito. 
Mas o legislador constituinte não quis dar esse passo à frente. 
(SILVA, 2011, p. 56)

7.4 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO  

DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF)

A arguição de descumprimento de preceito fundamental é 
um mecanismo abstrato de controle de constitucionalidade que 
foi concedido pela primeira vez no ordenamento jurídico brasi-
leiro no, até então, parágrafo único da Constituição Federal de 
1988 que, após a EC n. 3/93, foi renumerado em § 1º, manten-
do a redação original. 

Para conhecimento, diz o art. 102, § 1º, da CF/88: A Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, 
na forma da Lei.

Posteriormente, em 1999, o Congresso Nacional editou a Lei 
Complementar n. 9.882/99, que veio regulamentar o dispositivo 
constitucional, definindo as regras procedimentais para a arguição.

Esse dispositivo é tratado pelo STF como norma constitu-
cional de eficácia limitada, dependendo de edição de lei que 
estabeleça a forma como será apreciada a arguição decorrente 
da Constituição Federal.

Como sintetiza Alexandre de Moraes: Órgão competente 
para o processo e julgamento: Supremo Tribunal Federal; 
Legitimados Ativos: são os mesmos colegitimados para 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, 
art. 103, I a IX), ou seja, o Presidente da República, a Mesa 
da Câmara de Deputados, a Mesa do Senado Federal, as 
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Mesas das Assembleias Legislativas, 
os Governadores de Estado, o procu-
rador-geral da República, o conselho 
Federal da OAB, Partidos Políticos com 
representação no Congresso Nacional 
e confederação sindical ou entida-
de de classe de âmbito nacional. 
(MORAES, 2001, p. 616)

Os ministros do STF não definiram o 
que são os preceitos fundamentais, mas 
é possível inferir em alguns julgamentos 
os que são ou não assim considerados. A 
doutrina define de alguma forma o tema 
e, citando Cássio Juvenal Faria, o autor 
Pedro Lenza sugere: Preceitos funda-
mentais seriam aquelas “normas quali-
ficadas, que veiculam princípios, como, 
por exemplo, os ‘princípios fundamen-
tais’ do Título I (arts. 1º ao 4º); os inte-
grantes da cláusula pétrea (art. 60, § 4º); 
os chamados princípios constitucionais 
sensíveis (art. 34, VII); os que integram a 
enunciação dos direitos e garantias fun-
damentais (Título II); os princípios gerais 
da atividade econômica (art. 170); etc.” 
(FARIA, 2000 apud LENZA, 2004, p. 126)

A arguição de descumprimento de 
preceito fundamental é cabível, de acor-
do com a Lei em comento, em duas hi-
póteses: 1) Evitar ou reparar lesão a pre-
ceito fundamental, resultante de Poder 
Público (Lei n. 9.882/99, art. 1º, caput); 
2) Quando for relevante o fundamen-
to da controvérsia constitucional sobre 
lei ou ao normativo federal, estadual 
ou municipal, incluídos os anteriores à 
Constituição (Lei n. 9.882/99, art. 1º, pa-
rágrafo único, I).

Na primeira hipótese, percebe-se o 
caráter preventivo e reparador à lesão 
ao preceito fundamental, devendo ha-
ver nexo de causalidade entre a lesão e o 
ato do Poder Público, podendo esse re-
sultar de qualquer ato administrativo in-
clusive decretos regulamentares (LENZA, 
2004, p. 125). Esse mecanismo possibi-
lita uma maior efetividade no contro-
le das ilegalidades e abusos do Poder 
Público e na concretização dos Direitos 
Fundamentais. (MORAES, 2001, p. 619)

Na segunda hipótese, é fundamen-
tal a comprovação de divergência juris-
dicional relevante para a aplicação da lei 
em face do preceito fundamental. Existe 
uma divergência doutrinária nesse as-
pecto, na qual alguns autores afirmam 
que esse texto da lei complementar (Lei 

n. 9.882/99, art. 1º, parágrafo único, I) é 
inconstitucional por si própria (ferindo o 
art. 102, I, a, da CF/88), pois tenta, de 
forma irregular, expandir a competência 
do STF, por legislação complementar, o 
que deveria ser feito na forma de uma 
emenda à Constituição.

Controvérsias entre leis ou atos nor-
mativos e normas constitucionais, re-
levantes que sejam, não são hipóteses 
idênticas ao descumprimento pelo Poder 
Público de um preceito fundamental, e 
devem ser resolvidas em sede de con-
trole de constitucionalidade, tanto difu-
so quanto concentrado (MORAES, 2001, 
p. 620). Classificada como um controle 
concentrado de constitucionalidade, a 
ADPF tem como órgão competente para 
julgamento o Supremo Tribunal Federal.

O STF tem competência originária 
podendo apreciar a lesão, ou possível 
lesão, ao preceito fundamental advindo 
do Poder Público como também obser-
var o controle de constitucionalidade 
de leis ou atos normativos federais, es-
taduais, municipais e atos anteriores à 
Constituição. Daí nasce a crítica mencio-
nada no tópico anterior.

Os legitimados para propor a ar-
guição de descumprimento de preceito 
fundamental estão previstos no art. 103, 
incs. I a IX, da CF/88. Cabe ressaltar que 
o artigo, em seu texto, menciona legiti-
midade de propositura somente para os 
controles de ADI e ADC, contudo com 
a omissão do texto constitucional sobre 
essa temática, reconhecemos que a legi-
timidade de ADO e ADPF está exatamen-
te no mesmo artigo. Dessa forma, o art. 
103 com seus nove incisos é o dispositi-
vo que traz a legitimidade para proposi-
tura de todas as ações do controle con-
centrado de constitucionalidade.

O legitimado deverá propor a 
ação diretamente no STF. A análise da 
regularidade formal da petição inicial 
deverá ser observada pelo relator sor-
teado, e esta deverá conter os requisi-
tos do art. 282 do Código de Processo 
Civil, além da observância das regras 
regimentais: a) indicação do preceito 
fundamental que se considera viola-
do; b) indicação do ato questionado; 
c) a prova da violação do preceito 
fundamental; d) o pedido, com suas 
especificações; e) se for o caso, a 
comprovação da existência de con-

trovérsia judicial relevante sobre a 
aplicação do preceito fundamental 
que se considera violado. (LENZA, 
2004, p. 127)

A petição inicial deverá ser apre-
sentada em duas vias, se for acompa-
nhada de instrumento de mandato, e 
deve conter cópias do ato questiona-
do e dos documentos necessários para 
comprovar a impugnação. Não sendo 
caso de arguição, o relator, liminar-
mente, indeferirá a petição inicial caso 
falte um dos requisitos mencionados, 
ou for inepta a inicial, cabendo dessa 
decisão agravo ao Plenário no prazo de 
5 (cinco) dias. (MORAES, 2001, p. 617; 
LENZA, 2004, p. 127)

É importante ressaltar que, sempre 
que houver outro meio eficaz para so-
lucionar a lesão ou afastá-la, não será 
admitida a arguição, seguindo o caráter 
subsidiário que o art. 4º, § 1º, da Lei n. 
9.882/99 apresenta.

Havendo pedido de liminar aprecia-
do pelo relator, este solicitará às autori-
dades responsáveis pela prática do ato 
questionado todas as informações neces-
sárias, no prazo de 10 dias, e, se enten-
der necessário, poderá ele ouvir as partes 
nos processos que ensejaram a arguição, 
requisitar informações adicionais, desig-
nar perito ou comissão de peritos para 
que emita parecer sobre a questão, ou 
ainda, fixar data para declarações, em au-
diência pública, de pessoas com experi-
ência e autoridade na matéria. Poderão 
ser autorizadas, a critério do relator, sus-
tentação oral e juntada de memoriais, 
por requerimento dos interessados no 
processo. (Art. 6º da Lei n. 9.882/99)

O Ministério Público, nas arguições que 
não houver formulado, terá vistas dos pro-
cessos por um prazo de 5 (cinco) dias, após 
o decurso do prazo para informações. (Art. 
7º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99)

Ouvido o Ministério Público, o rela-
tor lançará o relatório, com cópia a todos 
os ministros, e pedirá dia para julgamen-
to. (Art. 7º, caput, da Lei n. 9.882/99)

A decisão será proferida pela maioria 
absoluta, desde que presente o quorum 
de instalação da sessão de julgamen-
to, previsto no art. 8º da Lei n. 9.882/99, 
qual seja, a exigência de estarem pre-
sentes pelo menos 2/3 dos Ministros, 
ou seja, pelo menos 8 dos 11 Ministros. 
(LENZA, 2004, p. 128)
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A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedi-
do em arguição de descumprimento de preceito fundamental 
é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. (Art. 
12º da Lei n. 9.882/99)

Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do seu 
Regimento Interno. (Art. 13 da Lei n. 9.882/99)

Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir do trân-
sito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada 
em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da 
União. (Art. 10, § 2º, da Lei n. 9.882/99)

Julgada a ação, as autoridades ou órgãos responsáveis pe-
los atos questionados serão comunicados e fixadas pelo STF as 
condições e modo de interpretação e aplicação do preceito fun-
damental. A decisão é aplicada de forma imediata, na medida 
em que o presidente do STF determinará, lavrando-se o acór-
dão posteriormente (LENZA, 2004, p. 128). Mas, cabe destacar 
que: Como exceção à regra geral do princípio da nulidade, 
ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 
no processo de arguição de descumprimento de preceito fun-
damental, e tendo em vista razões de segurança ou de ex-
cepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 
por maioria qualificada de 2/3 de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 
a partir de seu trânsito em julgado (ex nunc) ou de outro mo-
mento que venha a ser fixado. (IDEM, p. 128-129)

Em regra, a decisão tem eficácia erga omnes e efeito vincu-
lante relativamente aos demais órgãos de Poder Público, além 
de efeito ex tunc.

7.5 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA (ADI 

INTERVENTIVA)

A Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (ADI 
Interventiva) ou representação interventiva é aquela que 
promove o controle de constitucionalidade da intervenção 
federal em estado-membro que violou os princípios sensí-
veis da Constituição.

Conforme Lenza (2013), a representação interventiva 
possui fundamentação constitucional no art. 36, III, c/c art. 
34, VII, da CF/88 e é regulamentada pela Lei n. 12.562/2011. 
É evidenciada também pelo fato de decretar a intervenção 
federal ou estadual. Essa intervenção poderá ser espontâ-
nea ou provocada, operando em determinados momentos 
como ato político, em outros como ato político-jurídico, 
existindo procedimentos e legitimados distintos para tal.

Segundo Lenza (2013), em regra, nenhum ente federa-
tivo poderá intervir em qualquer outro, pois o art. 18, caput, 
da CF/88 institui que a organização político-administrativa 
é compreendida pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que são totalmente autônomos. Ainda assim, a 
CF/88 preconiza que, em determinados casos (de anormali-
dade), é admitida a intervenção de um ente federado sobre 
o outro, ficando suspensa a sua autonomia.

Dessa forma, o mesmo autor ainda pontua que é de 
suma importância ressaltar, desde já, que a ADI Interventiva 
Federal tem como objetivo garantir a observância dos prin-
cípios sensíveis elencados na Constituição Federal e a ADI 

Interventiva Estadual garantir a observância dos princípios 
elencados na Constituição Estadual, ou prover a execução 
da lei, de ordem ou decisão judicial.

Ainda, conforme o autor supracitado, para que ocorra 
a intervenção estadual é necessário que a Constituição do 
Estado indique os seus princípios sensíveis. Portanto, na ADI 
Interventiva Federal, a União intervém no Estado e na ADI 
Interventiva Estadual é o Estado que intervém no Município.

Segundo Lenza (2013), atualmente entende-se que o 
objeto da ação é o mais amplo possível, isso levando em 
consideração o que Mendes (2010) apregoa haver contro-
vérsia nas Constituições anteriores, como a de 1967, de 
1969 e a vigente de 1988, referentes à limitação do objeto 
da ação somente a atos normativos (Rp 94/DF, Rel. Min. 
Castro Nunes, j. 17/7/1946). Conforme Lenza (2013), atu-
almente é considerado como objeto da ação em estudo a 
violação dos princípios constitucionais sensíveis: Lei ou ato 
normativo que viole princípios sensíveis; omissão ou inca-
pacidade das autoridades locais para assegurar o cumpri-
mento e preservação dos princípios sensíveis, como, por 
exemplo, os direitos da pessoa humana; ato governamen-
tal estadual que desrespeite os princípios sensíveis da CF; 
ato administrativo, que afronte os princípios sensíveis; ato 
concreto que viole os princípios sensíveis.

Diante disso, conclui-se que o objeto da ação é: lei ou 
ato normativo, ou omissão, ou ato governamental estadual 
que desrespeitem os princípios constitucionais sensíveis. 
Cabe também para lei ou ato normativo, omissão ou ato 
governamental distrital. Dessa forma, o objetivo da ADI 
Interventiva ou Representação Interventiva não é a declara-
ção de inconstitucionalidade do ato violador, mas a decre-
tação da intervenção.

Conforme o autor supramencionado, o Tribunal não 
nulificará, na hipótese de lei, o ato normativo. O mesmo 
pontua ainda que, em relação à omissão trata-se de im-
portante avanço, o qual já havia sido recomendado pela 
doutrina, sedimentado na jurisprudência do STF e, regula-
mentado na Lei n. 12.562/2011.

No âmbito estadual, também o objeto da ação é: a 
lei ou ato normativo, ou omissão, ou ato governamental 
municipais que firam os princípios sensíveis instituídos na 
Constituição Estadual.

São princípios constitucionais sensíveis os previstos no 
art. 34, VII, da Constituição Federal de 1988, que, quando 
violados, cabe pedido de intervenção, in verbis: Art. 34. A 
União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 
exceto para: [...] VII – assegurar a observância dos seguin-
tes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime 
democrático;

b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, di-

reta e indireta;
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante 

de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do en-
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sino e nas ações e serviços públicos 
de saúde.

Moraes (2004) explica que tais 
“princípios” são chamados assim em 
razão de sua inobservância poder 
acarretar a intervenção federal sobre 
a autonomia política do Estado ou 
Distrito Federal que mal exercer suas 
competências legislativas, administra-
tivas ou tributárias.

De acordo com Lenza (2013), a 
competência para propor a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Interventiva é 
originária do STF, conforme prevê o 
art. 36, III, da CF/88, na hipótese de 
representação interventiva federal.

Na ADI Interventiva Estadual, a 
competência de julgar é do Tribunal 
de Justiça (TJ) do respectivo Estado, 
sempre observando os princípios 
constitucionais sensíveis atingidos 
da Constituição Estadual. O Texto 
Constitucional vigente, quando tra-
ta da intervenção federal e estadual 
em Município, refere-se ao Tribunal 
de Justiça e não ao Supremo Tribunal 
Federal. Nestes termos, o art. 35, inc. 
IV, do Diploma Federal estatui que: 
Art. 35. O Estado não intervirá em 
seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em Território 
Federal, exceto quando: [...] IV – o 
Tribunal de Justiça der provimento a 
representação para assegurar a ob-
servância de princípios indicados na 
Constituição Estadual, ou para prover 
a execução de lei, de ordem ou de de-
cisão judicial.

Segundo Araújo (1999), somente 
em casos extremamente excepcionais 
ou na via recursal, garantindo o princí-
pio do duplo grau de jurisdição, é que 
a Corte Suprema poderá decidir sobre 
questões municipais.

Em âmbito federal, Lenza (2013) 
pontua que o único e exclusivo legiti-
mado ativo (legitimidade ad causam) 
para propositura da ADI interventi-
va federal é o Procurador-Geral da 
República (PGR), (chefe do Ministério 
Público da União – art. 129, IV, CF/88), 
pois possui total autonomia e discricio-
nariedade para instruir seu convenci-
mento de ajuizamento. Preservando o 
regime democrático, interesses sociais e 
individuais indisponíveis com destaque 
para a defesa do equilíbrio federativo.

Aliás, o Texto Constitucional bra-
sileiro consagra de modo explícito es-
tes propósitos, in verbis: Art. 36. A de-
cretação da intervenção dependerá: 
[...] III- De provimento pelo Supremo 
Tribunal Federal, de representação do 
Procurador-Geral da República, na hi-
pótese do artigo 34, VII, e no caso de 
recusa à execução de lei federal.

A legitimidade passiva, segundo o 
mesmo autor, refere-se ao ente federa-
tivo (Estado ou Distrito Federal), onde 
se apura a violação ao princípio sensí-
vel da CF/88, da qual serão solicitadas 
informações às autoridades e órgãos 
competentes (estaduais ou distritais), 
bem como à Assembleia Legislativa 
local ou ao Governador, o qual será 
representado pelo Procurador-Geral 
do Estado ou do Distrito Federal (art. 
132 da CF/88). Observa-se uma rela-
ção processual controvertida entre a 
União e os Estados-membros.

Já, em âmbito estadual, a legi-
timidade ativa ad causam originá-
ria é da competência do Tribunal de 
Justiça (TJ), exercida pelo Procurador-
Geral da Justiça (Chefe do Ministério 
Público Estadual (art. 129, IV, da 
CF/88). Enquanto que, no polo pas-
sivo, encontra-se o ente federativo 
(Município), no qual se observa a vio-
lação, desrespeito ao princípio sen-
sível da Constituição Estadual, pro-
cedendo-se da mesma forma que a 
federal, porém a solicitação das infor-
mações às autoridades ou órgãos res-
ponsáveis por esta violação deverá ser 
do Município.

Com extrema didática e clareza, 
Lenza (2013) explica que são três as 
fases de procedimento da ADI inter-
ventiva, a saber: a) Fase 1 – Judicial; 
b) Fase 2 – Intervenção Branca; c) 
Fase 3 – Intervenção Efetiva.

Fase 1 – Judicial – é aquela em 
que o STF ou TJ analisam apenas os 
pressupostos para a intervenção, con-
tudo não nulificam o ato que motivou. 
Julgando assim procedente o pedido, 
requisitam a intervenção para o Chefe 
do Executivo.

Fase 2 – Intervenção Branca – é 
aquela em que se dá o Decreto do 
Executivo, ou seja, o Presidente da 
República ou Governador do Estado, 
nos termos do art. 36, § 3º, por meio 

de decreto, limitar-se-á a suspender a 
execução do ato impugnado, se esta 
medida bastar para o restabelecimen-
to da normalidade. Nessa fase, não 
haverá controle político, pois está dis-
pensada a apreciação pelo Congresso 
Nacional ou Assembleia Legislativa do 
Estado. Porém, se a medida não for 
suficiente para reestabelecer a norma-
lidade, então somente aí, o Presidente 
da República ou o Governador do 
Estado decretará intervenção federal 
ou estadual, respectivamente, o que 
culminará na Fase 3 – Intervenção 
Efetiva, realizando-a com a nomeação 
do interventor e o afastamento das au-
toridades responsáveis de seus cargos 
(art. 84, X, da CF/88).

Fase 3 – Intervenção Efetiva – é 
aquela em que ocorrem o Decreto 
do Executivo e o Controle Político. 
Vejamos, se a medida tomada duran-
te a Fase 2 não tenha sido suficien-
te, o Chefe do Executivo Federal ou 
Estadual decretará a efetiva interven-
ção, devendo para tanto especificar 
a amplitude, o prazo e as condições 
de execução e que, se couber, nome-
ará um interventor. Dessa forma, nes-
sa fase haverá controle político, pois o 
decreto do Chefe do Executivo deverá 
ser submetido à análise do Congresso 
Nacional ou da Assembleia Legislativa 
do Estado, dentro de um prazo de 24 
(vinte e quatro) horas e se estiver em 
recesso deverá ser feita a convocação 
extraordinária no mesmo prazo de 24 
(vinte e quatro) horas.

Finalmente, o desfecho culmina 
com o art. 36, § 4º, da CF/88: cessados 
os motivos da intervenção, as autorida-
des afastadas de seus cargos a estes 
voltarão, salvo por impedimento legal.

Conforme Lenza (2013), o proce-
dimento de representação interven-
tiva, tanto no âmbito federal, quanto 
estadual, trata de um litígio consti-
tucional, de uma relação processual 
contraditória com seus representantes 
legais, no polo ativo, e os entes fede-
rativos, no polo passivo, conforme já 
foi visto na competência e legitimida-
de. Contudo, que fique bem claro que 
quem decreta a intervenção não é o 
Judiciário, mas os chefes do Executivo. 
O Judiciário apenas exerce um contro-
le de ordem constitucional, tendo em 
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vista o caso concreto que lhe é submetido para análise.
Assim sendo, deve-se observar se existem todos os re-

quisitos necessários para que a proposta da ação interven-
tiva tenha validade, tais como: petição inicial, em duas vias, 
apresentando o princípio constitucional sensível possivel-
mente violado; a apresentação do ato normativo, adminis-
trativo, concreto ou da omissão em questão; apresentação 
da prova da violação ou da recusa de execução de lei federal 
ou da lei estadual, o pedido devidamente formulado com 
suas especificações. O relator poderá indeferir liminarmente 
a petição inicial quando ela não for caso de representação 
interventiva; quando faltar algum dos requisitos estabeleci-
dos em lei ou quando for inepta. Se houver indeferimento, 
caberá agravo, no prazo de 15 (quinze) dias; ao receber a 
inicial, o relator deverá buscar a solução, administrativamen-
te, utilizando-se de meios que julgue necessários, na forma 
do Regimento Interno. Caso o problema persista e o caso 
não tenha sido arquivado, analisado eventual pedido de li-
minar ou, logo após a petição inicial, se não houver pedi-
do de liminar, deverá solicitar as informações às autoridades 
responsáveis, tanto em âmbito federal quanto estadual que 
prestarão esclarecimento em 10 (dez) dias pelo ato pratica-
do. Após esse prazo, serão ouvidos o Procurador-Geral da 
República ou o Procurador-Geral da Justiça, dependendo da 
legitimidade ativa ad causam com prazo igual de 10 (dez) 
dias para se manifestar. Outras medidas poderão ser adota-
das quando necessárias pelo relator como, requisitar infor-
mações adicionais, designar perito ou comissão de peritos 
para elaboração de laudo, dentre outras, que entenda serem 
importantes para a elucidação do conflito.

Dessa forma, se já estiverem vencidos os prazos, ou realizadas 
as diligências quando necessárias, o relator encaminhará um relatório 
com cópia para todos os ministros e, consequentemente, pedirá dia 
para o julgamento. O pedido da representação interventiva só poderá 
ser julgado procedente ou improcedente por maioria absoluta (quo-
rum do art. 97, CF/88). Assim, considerado procedente o pedido, o 
presidente do STF ou do TJ, publicado o acórdão, deverá comuni-
car imediatamente a decisão aos órgãos do Poder Público interes-
sados e requisitará a intervenção ao Presidente da República ou ao 
Governador do Estado, o qual não poderá descumprir a ordem man-
damental por se tratar de uma requisição e não uma mera solicitação, 
sob pena de cometimento tanto de crime comum quanto de respon-
sabilidade. Dessa forma, entramos na Fase 2 do procedimento. 

Moraes (2004) explicita os efeitos jurídicos da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Interventiva como consequência de 
sua dupla finalidade. Ou seja, o seu objetivo é a declaração de 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo estadual e a 
decretação de intervenção federal no Estado-membro ou no 
Distrito Federal.  Assim, o autor entende que a primeira delas 
seria de natureza jurídica e a última, de cunho político.

Analisada quanto ao sentido jurídico, a lei ou o ato norma-
tivo inconstitucional será nulo e excluído da ordem jurídica com 
os efeitos retroativos e de observância obrigatória por todos.

Observada quanto ao sentido político, a declaração de in-
constitucionalidade produz efeitos políticos sólidos, perpétuos 
na possibilidade de intervenção federal em um Estado-membro 
ou no Distrito Federal ou Estadual.

Contudo, para Elival da Silva Ramos apud Moraes (2004), 
os efeitos da decisão na ação interventiva consistem em autori-
zar o ato de intervenção. Moraes (2004) aponta, com embasa-
mento no Regimento Interno do STF, que quando julgada pro-
cedente e transitada em julgado, a ação interventiva deverá ser 
comunicada pelo STF à autoridade interessada e requerida ao 
Presidente da República a decretação da intervenção. 

Enrique Ricardo Lewandowski apud Moraes (2004) enfatiza 
que posterior provimento da representação ministerial e requisita-
da a intervenção, a incumbência é do Presidente da República em 
decretá-la, sem demora, em razão de ser ela um ato vinculado.

8 CONCLUSÃO

Em vista do assunto abordado neste artigo científico, não há 
dúvida de que o controle concentrado de constitucionalidade está 
intimamente relacionado à concepção de Constituição rígida e sur-
ge da necessidade de preservar a supremacia constitucional.

Por tudo isso, somos levados a acreditar que esse critério de 
controle de constitucionalidade atribui a um único órgão, qual seja, 
ao tribunal de cúpula do Poder Judiciário ou a uma corte especial, a 
competência primordial de guardar e proteger a Magna Carta, bem 
como de garantir a liberdade humana e assegurar alguns valores 
nobres que as sociedades livres consideram inabdicáveis.

Levando em consideração esses aspectos, entendemos que a in-
trodução do sobredito controle no ordenamento jurídico brasileiro é 
coluna de sustentação do Estado de Direito, na qual ele se alicerça 
sobre o formalismo hierárquico das leis, em que a Lei Fundamental 
se sobrepõe sobre todas as demais normas jurídicas ali existentes.

Em última análise, concluímos que o controle concentrado 
de constitucionalidade é uma espécie de interferência simétrica 
entre os Poderes, que visa ao estabelecimento de freios e contra-
pesos, à busca do equilíbrio necessário do bem da coletividade e 
mostra-se indispensável para se evitar o arbítrio e o desmando de 
um em detrimento do outro e, especialmente, dos governados. 
Assim, se os tribunais superiores ou as cortes constitucionais não 
podem influir no Legislativo, são autorizados a declarar a incons-
titucionalidade das leis, não as aplicando neste caso, pois o ato 
inconstitucional é nulo e sem efeito; ele não obriga, não sendo de 
se aplicar; ou, se aplicado, nula é essa aplicação.

NOTA
1  Remetemos o ilustre leitor para o aprofundamento da matéria nos livros 

de Direito Constitucional, até porque foge do nosso objetivo abordar em 
detalhes o controle difuso de constitucionalidade.
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