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Relação de compatibilidade vertical 

ou 

Hierarquia das fontes

BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE

(ADI 514/PI)***

Normas Constitucionais Originárias

Normas Constitucionais Derivadas (E.C.)

Tratados Internacionais sobre 

Direitos Humanos (art. 5º § 3º CF)

EC 45/2004

Princípios, Normas Escritas e Não

Escritas

STF



CF

LEIS

parâmetro

objeto

relação vertical

Parâmetros de 

controle

Toda a Constituição (preâmbulo não)

Tratados internacionais de direitos

humanos aprovados em dois turnos por

3/5 em cada Casa do CN.



A supremacia da Constituição e a

hierarquia das fontes normativas

destacam-se entre os pressupostos

do controle de constitucionalidade?



Espécies de Supremacia da Constituição

Material Formal

Relacionada à matéria, conteúdo,

substância.

Relacionada à forma, procedimento,

formalidade.

Qualquer Constituição,

independentemente de ser rígida ou

flexível.

Só existe em constituições rígidas.

Só tem relevância sociológica, não

tem relevância no plano jurídico

porque não gera consequências.

Supremacia jurídica, ou seja, possui

relevância jurídica.



1. NOÇÕES PRELIMINARES

A rigidez da Constituição tem como consequência a sua supremacia

formal, ou seja, pelo fato de o procedimento de modificação da

Constituição ser mais dificultoso que o de aprovação das leis, a

norma constitucional situa-se no topo do ordenamento jurídico e

serve de parâmetro de validade de todas as demais normas.

Para garantir a supremacia constitucional, os Estados com

constituições rígidas instituem um mecanismo de proteção da

Constituição e das pessoas contra normas e atos inconstitucionais,

denominado Controle da Constitucionalidade.

CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE



CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE

2. PRESSUPOSTOS

a) Supremacia formal da Constituição;

b) Rigidez Constitucional;

c) Existência de órgão competente para realizar o controle.



Tudo aquilo que emerge do ordenamento jurídico ordinário é

presumidamente constitucional.

Bloco de Constitucionalidade 

Atos Normativos Primários (art. 59 CF)

Normas Infralegais (Atos Normativos não-primários)

PODEM SER OBJETO DE CONTROLE 

DE CONSTITUCIONALIDADE



BLOCO DE 

CONSTITUCIONALIDA

DE (ADI 514/PI)

NORMAS 

SUPRALEGAIS

NORMAS 

LEGAIS

(Art. 59 II a VII CF)

NORMAS 

INFRALEGAIS

Normas Constitucionais Originárias

Normas Constitucionais Derivadas (EC )

Tratados Internacionais sobre Direitos 

Humanos (art. 5º § 3º CF)

Demais Tratados Internacionais sobre 

Direitos Humanos NÃO aprovados 

conforme art. 5º § 3º CF

Leis Complementares

Leis Ordinárias

Leis Delegadas

Medidas Provisórias

Decretos Legislativos

Resoluções

Decretos Regulamentares

Instruções Normativas

Portarias etc

Regulamentam ou dão executoriedade às normas legais

EC 45/2004



Toda espécie normativa (art. 59 CF) será passível de controle
de constitucionalidade.

INCONSTITU-
CIONALIDADE 

FORMAL
(nomodinâmica)

MATERIAL
(nomoestática)

Conteúdo
compatível com a

CF/88

Procedimento viola a CF/88

Conteúdo

compatível 

com a CF/88
Procedimento

viola a CF/88



FORMAS DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL



INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA

X

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PROPRIAMENTE DITA

X 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO AOS 

PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DO ATO NORMATIVO



Vício na competência 

legislativa para a 

elaboração do ato*

* Município edita lei que versa sobre matéria inserta na competência

privativa da União estabelecida no art. 22, da CF/88.

Inconstitucionalidade 

formal orgânica



Inconstitucionalidade Propriamente Dita: vício no processo

legislativo

Formal Subjetiva Formal Objetiva

Ocorre na fase de INICIATIVA do

processo legislativo.

No art. 61, § 1.º, a CF diz:

“Compete privativamente ao

Presidente da República: ...” Se

uma outra autoridade viola essa

iniciativa do Presidente da

República, haverá uma

inconstitucionalidade formal

subjetiva.

Relacionada as DEMAIS FASES

do processo legislativo, por

exemplo, quando o quórum

estabelecido não é observado.



Os elementos de formação do ato normativo
não observam os pressupostos constitucionais.

Ex: falta do pressuposto de “relevância e
urgência” na edição de MP.

Inconstitucionalidade
formal por violação aos
pressupostos objetivos do
ato normativo



É possível a responsabilidade do 
Estado por danos causados a 

particulares decorrentes de lei 
declarada inconstitucional pelo 

Poder Judiciário?
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RESPOSTA

O dano tem que ser especifico, caso contrário, toda lei

declarada inconstitucional geraria responsabilidade do Estado,

logo não basta um dano decorrente do risco social.



Themistocles Cavalcanti “[...] a nulidade da lei ou de apenas alguns de

seus dispositivos, por violar garantias constitucionais, justifica a

responsabilidade quando, de sua aplicação, resultar prejuízo

patrimonial.”

Maria Emília Mendes Alcântara "[...] A só inconstitucionalidade da lei, a

só desconformidade dela ao ordenamento jurídico não é suficiente para

determinar a atuação do instituto da responsabilidade. Pode ocorrer

que o ato legislativo inconstitucional produza lesão de direitos cujos

efeitos não sejam patrimoniais; a sanção será neste caso a mera

declaração de inconstitucionalidade."



MODALIDADES DE INCONSTITUCIONALIDADE 

a.1) Inconst. Total

a.2) Inconst. Parcial

a) Quanto à extensão

Importante !!!

A declaração de inconstitucionalidade pode, SIM, incidir sobre apenas

uma palavra ou expressão, desde que não modifique o sentido do

dispositivo. Só não pode abranger uma palavra ou expressão se modificar o

sentido da frase porque senão estaria atuando como legislador positivo.



MODALIDADES DE INCONSTITUCIONALIDADE 

a.1) Inconst. originária

a.2) Inconst. superveniente
b) Quanto ao momento

1) Inconstitucionalidade ORIGINÁRIA

Ocorre quando o objeto impugnado (lei ou ato normativo) é produzido

após o parâmetro constitucional invocado. Na inconstitucionalidade

originária, o parâmetro (Norma Constitucional Originária ou Derivada) é

anterior ao objeto (lei ou ou ato normativo equiparado).



MODALIDADES DE INCONSTITUCIONALIDADE 

2) Inconstitucionalidade SUPERVENIENTE

Imaginemos uma lei originalmente constitucional, nascida na

vigência da atual Constituição. Digamos que vem uma Emenda

Constitucional, a EC-45/04, por exemplo, e essa lei que era

constitucional, com o novo parâmetro, passa a ser

inconstitucional. Quando o objeto é anterior ao parâmetro, a

inconstitucionalidade é superveniente. No Brasil, não se admite

inconstitucionalidade superveniente. Para o STF, só se pode

falar em inconstitucionalidade quando tratar-se de ato normativo

posterior à Constituição.



CF/88 EC

Lei Lei inconstitucional 

Inconstit. superveniente

Objeto anterior ao parâmetro

CF/88 LEI
(parâmetro)

Objeto posterior ao parâmetro

Inconstitucionalidade 

originária

(parâmetro

anterior)

(parâmetro

posterior)



INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE

STF DOUTRINA MAJORITÁRIA

REVOGAÇÃO NÃO-RECEPÇÃO



CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE

4. MODALIDADES DE CONTROLE

a.1) Controle político

a.2) Controle judicial

a.3) Controle misto

b.1) Controle preventivo

b.2) Controle repressivo

a) Quanto à natureza do      

órgão de controle

b) Quanto ao momento de 

exercício do controle



CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE

4. MODALIDADES DE CONTROLE

c.1) Controle difuso

c.2) Controle concentrado

d.1) Controle concreto

d.2) Controle abstrato

c) Quanto ao nº de órgãos 

judiciais que exerce o controle

d) Quanto à forma ou modo       

de controle judicial



CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE

4. MODALIDADES DE CONTROLE

a) Quanto à natureza do órgão de controle

a.1) Controle Político

 É exercido por órgãos políticos, não judiciais (ex.: França – Conselho

Constitucional);

 No Brasil, atualmente, pode ser exercido pelos Poderes Legislativo e

Executivo.



CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE

4. MODALIDADES DE CONTROLE

a.2) Controle Judicial (Jurisdicional)

 É exercido por vários órgãos judiciais (ex.: EUA), ou por um órgão judicial,

ou ainda por uma Corte Constitucional (ex.: Áustria).

 No Brasil, o controle judicial é eclético, pois em certos casos pode ser

exercido por qualquer juiz ou tribunal e, em outros, só pelo STF (ou TJs).

a.3) Controle Misto (eclético ou híbrido)

 Exercido por órgão misto: membros do Judiciário e outras pessoas; ou

 Controle político p/ as leis nacionais e judicial p/ as locais (ex.: Suíça); ou

 Controle político em certos momentos e judicial em outros (ex.: Brasil).



CONTROLE

PREVENTIVO

Projeto de Lei 

ou EC

Regra: Controle Político

(PL e PE)

Comissão de Constituição e 

Justiça (Art. 58 caput)

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão

comissões permanentes e temporárias, constituídas na

forma e com as atribuições previstas no respectivo

regimento ou no ato de que resultar sua criação.



ESQUEMA BÁSICO

Introdução



CONTROLE

PREVENTIVO
Projeto de Lei 

ou EC

Regra: Controle Político

(PL e PE)

Comissão de Constituição e 

Justiça (Art. 58 caput)

Veto Jurídico  (Art.66 § 1º)

Art. 66. § 1º - 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.



VETO

15 dias úteis

• total
• parcial

• jurídico
• político

palavras isoladas
inconstitucional
critério subjetivo

comunicação
48 h

Presidente do SF

✓ Sessão conjunta
✓ 30 dias
✓ Maioria absoluta
✓ Escrutínio secreto

VETO

MANTIDO

ARQUIVA

SUPERADO

PROMULGA

Art. 66 § 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo,

de inciso ou de alínea.
Art. 66 § 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo

Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a

promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado

fazê-lo.



CONTROLE

PREVENTIVO

Projeto de Lei 

ou EC

Regra: Controle Político

(PL e PE)

Comissão de Constituição e 

Justiça  (Art. 58 caput)

Veto Jurídico (Art. 66 §1º)

Exceção: Controle Jurisdicional Mandado de Segurança

impetrado por

parlamentar*

*1) Visando o cumprimento das regras do processo

legislativo e;

2) Proposta de emenda violadora das Cláusulas Pétreas;



É possível que o STF, ao julgar MS impetrado

por parlamentar, exerça controle de

constitucionalidade de projeto que tramita no

Congresso Nacional e o declare

inconstitucional, determinando seu

arquivamento?



REGRA: NÃO PODE

EXCEÇÕES: o STF pode determinar o arquivamento da

propositura nos seguintes casos:

a) Proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea;

b) Proposta de emenda constitucional ou projeto de lei cuja

tramitação esteja ocorrendo com violação às regras

constitucionais sobre o processo legislativo.

STF. Plenário. MS 32033/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, 

red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 20/6/2013 (Info 711).



CONTROLE

REPRESSIVO

LEI

EMENDAS 

CONST

ATOS. 

NORMATIVOS

Regra: Poder Judiciário Via de Exceção: Difuso/ Concreto/ 

Incidental

Controle incidenter tantum de constitucionalidade



CEGO + CÃO GUIA
Teatro Municipal Segurança impede 

entrada

LEI

MUNICIPAL

proíbe entrada de 

animais no Teatro 

Municipal

IMPETRA 
MANDADO DE 
SEGURANÇA

Juiz de 1º grau

• concede Mandado de 

Segurança

• declara inconstitu-

cionalidade lei municipal 

(inter partes)CEGO + CÃO GUIA



VIA DE EXCEÇÃO: DIFUSO/ CONCRETO/ INCIDENTAL

Características:

✓ Qualquer órgão do PJ poderá julgar 

STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF1º grau

2º grau

Tribunais Superiores



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.

Maioria Absoluta

CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE

Requisito

TRIBUNAL PLENO

ÓRGÃO ESPECIAL

ÓRGÃO 

FRACIONÁRIO

Turma Câmara Seção

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO



1ª TURMA
5 MEMBROS 

PRESIDENTE

DO STF
2ª TURMA

5 MEMBROS

STF
11 MEMBROS

TRIBUNAL PLENO

Súmula Vinculante nº 10 STF: Viola a cláusula de reserva de plenário,

a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder

público afasta sua incidência, no todo ou em parte.



EXCEÇÕES À RESERVA DE PLENÁRIO.

a) Normas anteriores à constituição: nesse caso, o órgão

fracionário menor declarará que a lei ou ato normativo foram

revogados ou não recepcionados pela nova ordem constitucional.

b) Existência de pronunciamento do plenário ou da corte

especial do tribunal, bem como do plenário do Supremo

Tribunal Federal sobre a questão (art. 481, parágrafo único, do

CPC).



c) Interpretação conforme a constituição: nessa situação, há o

reconhecimento de que a lei é constitucional, desde que

interpretada em certo sentido que a compatibilize com a Carta

Magna.
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INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.

Impõe que, no caso de normas polissêmicas ou

plurissignificativas, dê-se preferência à interpretação que lhes

compatibilize o sentido com o conteúdo da CF.

Admitem mais de uma interpretação

Deve-se escolher a que

não seja contrária ao

texto da Constituição.

A regra é a conservação da

validade da lei, e não a

declaração de sua

inconstitucionalidade.

Implementada pelo Judiciário e, em última instância, de 

maneira final, pela Suprema Corte.



✓ Analisa o caso concreto

VIA DE EXCEÇÃO: DIFUSO/ CONCRETO/ INCIDENTAL

Características:

✓ Legitimados: Qualquer pessoa

✓ Efeitos:

Regra:

Exceção:

Inter partes / Ex tunc

Erga omnes / Ex nunc – quando julgado pelo STF em

recurso extraordinário ou em aplicação da S. Vinculante.

OBS: No controle difuso há o reconhecimento da inconstitucionalidade

incidenter tantum, ou seja, dentro de um processo comum, para um caso

concreto, com efeito meramente inter partes, declarando-se a
inconstitucionalidade num plano secundário.



JUIZJustiça de 
Primeiro Grau

AUTOR RÉU
LIDE

Caso concreto

Recurso 
extraord.

EXEMPLO: QUANDO JULGADO PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

EFEITO ERGA OMNES

DECISÃO 
INTER PARTES

DECISÃO 
ERGA OMNES

Comunica o S.F. 

(Art. 52 X)

CF Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada

inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal

Federal;



Art. 103-A - O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou

por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus

membros, após reiteradas decisões sobre matéria

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação

na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma

estabelecida em lei.



IMPORTANTE !!!

Não é possível o controle concentrado de constitucionalidade

das súmulas, de jurisprudências, ainda que vinculantes, pois

segundo o STF elas não possuem caráter normativo suficiente

para que o controle seja exercido.



VINCULANTE

STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST

TRE

JEJF

TSE
ADM PÚB.

Fed. Est. /DF Mun.

OBS: A súmula vinculante NÃO alcança o Poder Legislativo

em sua função típica (legislar e fiscalizar), porém nas

funções atípicas (administrar e julgar), o referido Poder

deverá obedecer à súmula vinculante.



CONTROLE

REPRESSIVO
LEI

EMENDAS

CONST.

ATOS

NORMATIVOS

Regra: P. Judiciário

Via de Exceção: Difuso/ Concreto/

Incidental

Via de Ação: Concentrado/ Abstrato/

Em tese/ direto 



EM FACE DA

EM FACE DA

VIA DE AÇÃO/ CONCENTRADO/ EM TESE/ ABSTRATO/ DIRETO

Características:

STF

TJ

Constituição 

Federal

Constituição 

Estadual

✓ Competência

✓ Legitimados: Art. 103 incisos I ao IX CF

✓ Efeito vinculante

CF Art. 125 § 2º - Cabe aos

Estados a instituição de

representação de

inconstitucionalidade de leis ou

atos normativos estaduais ou

municipais em face da

Constituição Estadual, vedada a

atribuição da legitimação para

agir a um único órgão.

Não alcança



LEGITIMADOS NAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO:

Mesa Câmara dos Deputados e Senado Federal 

Presidente da República

Procurador Geral da República

CFOAB

Partido político rep. no CN/ Confederação

Sindical/ Entidade de Classe de âmbito nacional

Governador de Estado e do DF.

Mesa  de Assembléia Legislativa Estadual e Câmara Legislativa 



VIA DE AÇÃO/ CONCENTRADO/ EM TESE/ ABSTRATO

Características:

✓ Pertinência Temática – Legitimidade Ativa Relativa

Conceito: Relação entre norma impugnada e as atividades institucionais do 

requerente

Sujeitos: • Governador de Estado ou Distrito Federal
• Mesa da Assembléia Legislativa
• Mesa da Câmara Legislativa (DF)
• Confederação Sindical
• Entidades de Classe de Âmbito Nacional



VIA DE AÇÃO/ CONCENTRADO/ EM TESE/ ABSTRATO

Características:

✓ Legitimidade Ativa Absoluta

Conceito: Não há relação entre norma impugnada e as atividades 

institucionais do requerente

Sujeitos: • Presidente da República
• Mesa do Senado Federal
• Mesa da Câmara dos Deputados

• Procurador Geral da República
• Partido Político com representação no Congresso Nacional
• Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil



AÇÕES 
(COMPETÊN
CIA DO STF)

LEI OU ATO NORMATIVO

FEDERAL ESTADUAL DISTRITAL MUNICIPAL

ADC

ADI

ADO

ADPF

*

* interesse regional

*

* medida cautelar



CONTROLE

REPRESSIVO
LEI

EC

ATOS. 

NORM.

Regra: Poder Judiciário

Exceção: Poder Político

Via de Exceção: Difuso/ Concreto/ Incidental

Via de Ação: Concentrado/ Abstrato/ Em tese 

PL ou PE podem suspender a ação de 

uma lei até que o STF tome a decisão final



VIA DE AÇÃO/ CONCENTRADO/ EM TESE/ ABSTRATO

Características:

✓ Efeitos:

• Ex tunc

• Erga omnes

• Repristinatório tácito (Aprovação 2/3 STF)

caráter excepcional

Efeito: Ex nunc



REPRISTINAÇÃO TÁCITA – NÃO EXISTE NO BRASIL

1995

LEI A

1999

LEI B
revoga

2003

LEI C

revoga

LEI A LEI B

volta à 

eficácia

Ocorre quando a Lei C não menciona o retorno à vigência da Lei A quando revoga a 

Lei B, e a Lei A automaticamente retorna à vigência.

TEORIA DA REPRISTINAÇÃO 

A repristinação é um fenômeno legislativo no qual há a entrada novamente em vigor 

de uma norma efetivamente revogada, pela revogação da norma que a revogou.



REPRISTINAÇÃO EXPRESSA 
Ocorre quando a Lei C menciona em seu texto que ao revogar a Lei B, a Lei A retorna 

à vigência.

1995

LEI A

1999

LEI B

revoga

2003

LEI C

revoga

LEI A LEI B
volta à 

eficácia

Menciona o

retorno à vigência

da Lei A



EFEITO REPRISTINATÓRIO 
Ocorre quando a Lei B é declarada inconstitucional, o que automaticamente faz com 

a que a Lei A retorne à vigência.

1995

LEI A

1999

LEI B

revoga

INCONSTITUCIONAL

LEI A LEI B
volta à 

eficácia



Limitação: Lei ou ato normativo federal em face da CF.

Objetivo: Eliminar controvérsia judicial sobre a validade da lei federal.

Origem: Decisões proferidas no controle difuso

Medida Cautelar: Cabe medida cautelar em ADC por maioria absoluta (ex nunc)

Observações: • Não cabe desistência

• Não cabe intervenção de terceiros

• Haverá a intimação somente do PGR, para se manifestar em 

15 dias

• Poderão ser requisitadas informações adicionais de perito 

(amicus curiae)



LEI 

FEDERAL

X

juízes federais RS

juízes federais CE

TRF  REGIÃO RS

TRF REGIÃO CE

INCONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONAL

INCONSTITUCIONAL

Controvérsia 

Judicial

PROCEDIMENTO DA ADC:



LEGITIMADO 

ATIVO
PROPÕE ADC

DEFERIMENTO

LEI 

FEDERAL

X

CONSTITUCIONAL

INDEFERIMENTO

LEI 

FEDERAL

X

INCONSTITUCIONAL

Efeito vinculante

Art. 102 § 2º CF
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Aspecto SUBJETIVO 
(quem é atingido 

pela decisão?)

Aspecto OBJETIVO
(que partes da decisão produzem 

eficácia erga omnes e efeito 
vinculante?)

Eficácia contra todos
(erga omnes)

1ª corrente: teoria restritiva
Somente o dispositivo da decisão produz
efeito vinculante.
Os motivos invocados na decisão
(fundamentação) não são vinculantes.

• Efeito vinculante

2ª corrente: teoria extensiva
Além do dispositivo, os motivos
determinantes (ratio decidendi) da decisão
também são vinculantes.
Admite-se a transcendência dos motivos
que embasaram a decisão.



O STF admite a “teoria da
transcendência dos motivos
determinantes”?

2



COMENTÁRIO DO PROFESSOR

O STF não admite a “teoria da transcendência dos motivos

determinantes”.

Segundo a teoria restritiva, adotada pelo STF, somente o

DISPOSITIVO da decisão produz efeito vinculante.

Os motivos invocados na decisão (fundamentação) não são

vinculantes.

(STF. Plenário. Rcl 8168/SC, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o 

acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 19/11/2015 (Info 808).



Relatório
.

.

.

Fundamentação
.

.

.

Parte dispositiva / Dispositivo

Essa é a parte que 

-Faz coisa julgada

-Vincula as partes

-Gera efeitos inter partes ou erga omnes



Limitação: Lei ou ato normativo federal, estadual, distrital * em face da CF

Alcance: Emenda à Constituição, Medida Provisória, Tratados Internacional, 

Decreto Autônomo, Decreto Legislativo, etc.

* desde que o interesse seja regional

Medida Cautelar: Cabe medida cautelar em ADI, por maioria absoluta 

Observações: • Não cabe desistência

• Não cabe intervenção de terceiros
• Haverá citação do AGU e intimação do PGR, para se 

manifestarem em 15 dias
• Poderão ser requisitadas informações adicionais de perito 

(amicus curiae)



Efeitos: Decisão Supremo Tribunal Federal em ADI

Exceção:
Por razões de segurança jurídica ou 

relevante interesse social 

(MODULAÇÃO DOS EFEITOS)

VOTAÇÃO 2/3 STF

restringe os 

efeitos da decisão

efeitos 

ex nunc

efeitos

pró-futuro

Regra: • erga omnes
• ex tunc
• vinculante
• repristinatório tácito



E
x
ig

ê
n

c
ia

s
 d

a
 A

D
I Ter sido editada na vigência da

CF/88;

Ser dotada de abstração,
generalidade e impessoalidade;**

Possuir natureza autônoma (não
regulamentar); e

Estar em vigor.

** Esse requisito

não se aplica para

leis formais

(criadas conforme

as regras do

processo

legislativo)



Limitação: Lei ou ato normativo federal, estadual, distrital * em face da CF

Objetivo: Apreciar omissões federais, estaduais e do Distrito Federal (referentes à 

competência estadual).

Medida Cautelar: Não é cabível

* desde que o interesse seja regional

LEGITIMADO 

ATIVO
PROPÕE ADO

Poder 

Legislativo

Órgão 

Administrativo

PRAZO

PRAZO

30 DIAS



CF Art. 103. § 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida

para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder

competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de

ÓRGÃO ADMINISTRATIVO, para fazê-lo em TRINTA DIAS.

CF Art. 103. § 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a

inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará,

previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto

impugnado.



• Existência de direito subjetivo previsto

constitucionalmente, ou vinculado a

prerrogativas inerentes à nacionalidade,

à soberania e à cidadania, mesmo que

essas prerrogativas não emanem

diretamente da Constituição, mas

inviabilizado de ser efetivado por

omissão normativa integradora.

• Existência de direito subjetivo

previsto constitucionalmente, mas

inviabilizado de ser efetivado por

omissão normativa integradora.



• 1. Tribunais Superiores: artigos 102, I,

“q” e II, “a”; 105, I, “h”; e 121, parágrafo

4.°, V. 2.

• Tribunais da Justiça Estadual: artigos

125, parágrafo 1°.

• Privativa do STF: art. 102, I, “a”,

CF/88.



• Qualquer sujeito de direito que tenha

seu direito previsto constitucionalmente

obstado por omissão normativa:

indivíduos, grupos, partidos políticos,

organismos sindicais, entidades de

classe, Ministério Público.

• Sujeitos enumerados pelo artigo

103



• Conforme a teoria da resolutividade:

resolver concretamente a situação de

insegurança criada pela omissão.

• Cientificar o Poder Legislativo do

seu estado de inércia;

ou

• Estabelecer prazo de 30 dias para

a Administração Pública emitir o ato

normativo integrador, sob pena de

responsabilidade.



• Amparo ao exercício do direito

subjetivo.

• Amparo à efetividade

constitucional.



Limitação: Lei ou ato normativo federal, estadual, distrital *  e municipal em face da CF

Inovações: • Aferir direito pré-constitucional

* desde que o interesse seja regional

Medida Cautelar: Cabe medida cautelar em ADPF

• Aferir controvérsia de leis e atos normativos municipais

É uma ação residual estão incluídos os atos anteriores à CF

Princípio da Subsidiariedade: Não será admitida se houver outro meio eficaz de 

sanar a lesividade.



Decisão: 2/3 STF ação recisória Decisão Irrecorrível

Eficácia: Erga Omnes

Efeito: vinculante

OBS 1: Por razões de segurança jurídica ou interesse social pode o tribunal, por

2/3 dos membros restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só

tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou em outro momento

futuro.

OBS 2: Caberá reclamação contra descumprimento da decisão do STF.

Legitimação Ativa: Art. 103 incisos I ao IX CF



Súmulas e 
Jurisprudências

Importantes



3

Resolução do TSE pode ser objeto de ADI 

A Resolução do TSE pode ser impugnada no STF por meio de

ADI se, a pretexto de regulamentar dispositivos legais, assumir

caráter autônomo e inovador.

STF. Plenário. ADI 5104 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,

julgado em 21/5/2014 (Info 747).



2

Não cabimento de ADPF contra decisão judicial transitada 

em julgado 

Não cabe arguição de descumprimento de preceito

fundamental (ADPF) contra decisão judicial transitada em julgado.

Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade não

tem como função desconstituir a coisa julgada.

STF. Decisão monocrática. ADPF 81 MC, Rel. Min. Celso de

Mello, julgado em 27/10/2015 (Info 810).



2

Relator poderá decidir pela inconstitucionalidade se já 

houver pronunciamento do plenário 

Se já houve pronunciamento anterior, emanado do Plenário do

STF ou do órgão competente do TJ local declarando determinada

lei ou ato normativo inconstitucional, será possível que o Tribunal

julgue que esse ato é inconstitucional de forma monocrática (um

só Ministro) ou por um colegiado que não é o Plenário (uma

câmara, p. ex.), sem que isso implique violação à cláusula da

reserva de plenário.



2

Ora, se o próprio STF, ou o Plenário do TJ local, já decidiram

que a lei é inconstitucional, não há sentido de, em todos os

demais processos tratando sobre o mesmo tema, continuar se

exigindo uma decisão do Plenário ou do órgão especial. Nesses

casos, o próprio Relator monocraticamente, ou a Câmara (ou

Turma) tem competência para aplicar o entendimento já

consolidado e declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato

normativo.

STF. 2ª Turma. Rcl 17185 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello,

julgado em 30/9/2014 (Info 761).


