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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 
 

 
      1 - CONCEITO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: 
 
“Limitar-no-emos aqui a enunciar essa idéia de Constituição como ordem jurídica fundamental, uma 
vez que ela contém uma perspectiva de legitimidade material e de abertura constitucional, 
possibilitando compatibilizar o controle de constitucionalidade – que pressupõe uma Constituição 
rígida – com a dinâmica do processo político-social. [...] 
Dir-se-á que constitucional será o ato que não incorreu em sanção, por ter sido criado por 
autoridade constitucionalmente competente e sob a forma que a Constituição prescreve para a sua 
perfeita integração; inconstitucional será o ato que incorrer em sanção – de nulidade ou 
anulabilidade – por desconformidade com o ordenamento constitucional.” (MENDES; COLEHO; 
BRANCO, 2007, p. 951,954, grifos nossos). 
 
“Define-se controle de constitucionalidade dos atos normativos como o ato intelectivo de submeter à 
verificação de compatibilidade normas de um determinado ordenamento jurídico, inclusive advindas 
do Poder Constituinte derivado, com os comandos do parâmetro constitucional em vigor, formal e 
materialmente (forma, procedimento e conteúdo), retirando do sistema jurídico (nulificando ou 
anulando) aquelas que com ele forem incompatíveis” (PALU, 2001, p. 

 
“O controle de constitucionalidade é o ato pelo qual se verifica a adequação ou compatibilidade de lei 
ou ato normativo (legislação infraconstitucional) com a Constituição, por intermédio de seus requisitos 
formais e materiais” (SIQUEIRA, 2001, p. 
 
 
Rigidez da     Princípio da     Inconstitucionalidade     Necessidade do 
Constituição             Supremacia  das leis          Controle de 
   da Constituição            Constitucionalidade 
 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ATOS 

PASSÍVEIS DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE: 

A) GENERALIDADE; 

B) ABSTRAÇÃO; 

C) IMPESSOALIDADE. 
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NORMAS NÃO SUJEITAS AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE (DANTAS, Paulo 
Roberto. Direito Processual Constitucional. - 4 ed. rev. ampl. - São Paulo: Atlas, 2013, p. 178): 

 Normas constitucionais editadas pelo constituinte originário: o STF afasta a possibilidade de 
controle de constitucionalidade de normas constitucionais instituídas pelo constituinte originário, 
repelindo, assim, a denominada "teoria das normas constitucionais inconstitucionais". 

 Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição: estas são automaticamente revogadas 
pela nova ordem jurídica estabelecida, ocorrendo a denominada não recepção das normas 
infraconstitucionais incompatíveis com o novo texto constitucional. 

 Normas secundárias: são subordinadas a outras normas infraconstitucionais, e se ferirem a 
Constituição, o farão de forma reflexa, e não direta (aqui é caso de ilegalidade, e não de 
inconstitucionalidade). 

 Súmulas dos Tribunais: editadas para fins de uniformização de jurisprudência, referidas 
súmulas não são dotadas de imperatividade, já que podem deixar de ser observadas pelos juízes 
de instâncias inferiores, nos casos que lhe são submetidos a julgamento (não tem, portanto, força 
normativa). 

 Atos estatais não revestidos de abstração e generalidade: é o caso, por exemplo, dos 
diversos atos normativos de efeitos concretos e individuais, que devem ser impugnados, conforme 
o caso, por ação popular ou mandado de segurança. 

 Normas revogadas: o Poder Judiciário somente exerce a prestação jurisdicional quando houver 
efetivo interesse jurídico, não podendo funcionar como mero órgão de consulta histórica. 

 

   2 - REQUISITOS: 

 
1º) Requisito Formal  observância ao processo legislativo previsto na CF (art. 60); 

Inconstitucionalidade Formal: “Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela 
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de 
competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de 
formação, na sua forma final” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 961). 
 

2º) Requisito Material  compatibilidade da matéria ou objeto da norma com a CF. Portanto, 
não pode haver contradição entre a norma infraconstitucional com o previsto na CF. 

Inconstitucionalidade Material: “Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto 
substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na 
Constituição. A inconstitucionalidade material envolve, porém, não direto do ato legislativo com 
parâmetro constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder 
legislativo” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 961). 

   
 
 
3 - ESPÉCIES:      material (conteúdo da lei) 
     Por Ação 
Espécies    (positiva)  formal (processo de elaboração  
De           da lei) 
Inconstitucionalidades 

Por Omissão  inobservância do dever constitucional de legislar 
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   4 – MOMENTOS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: 
      
Momentos  Preventivo  tem por fim evitar a produção de uma norma  
Do Controle              inconstitucional.  
   
   Repressivo  tem por fim retirar uma norma inconstitucional 
      do ordenamento jurídico. 
     (negativa) 
       

1º) Preventivo  Político: Consiste em verificar, antes da promulgação da lei, se o texto 
normativo sofre de inconstitucionalidade, impedindo, assim, o seu ingresso no sistema 
jurídico. Ele é exercido pelo Parlamento (art. 58, CF), e também pelo Chefe do Executivo, 
através do veto presidencial (art. 66, §1º, CF).  

“No sistema brasileiro, admite-se o controle judicial preventivo, nos casos de mandado de 
segurança impetrado por parlamentar com objetivo de impedir a tramitação de projeto de emenda 
constitucional lesiva às cláusulas pétreas (CF, art. 60, §4º)” (MENDES; COELHO; BRANCO, 
2007, p. 957). 
 
2º) Repressivo  Jurisdicional: Exercido pelo Poder Judiciário, visa retirar do sistema jurídico 

norma inconstitucional. Ele se processa por duas vias: 1ª) Difusa, também chamada de 
indireta, controle concreto, via de exceção ou via de defesa; e a 2ª) Concentrada, também 
chamada de concentrada, direta, principal, via de ação, ou  de controle abstrato. 

 
 
   Jurisdicional o controle é realizado pelo Poder Judiciário 
Sistemas de 
Controle  Político o controle é realizado por órgão que não integra o  
           Poder Judiciário. 
 
   Misto o controle é realizado em parte pelo Poder Judiciário, 
       em parte por órgão que não integra o Poder Judiciário. 
 
 
Controle do  CCJ  apreciação preventiva das proposições submetidas à 
Legislativo     deliberação do Poder Legislativo. 
 
   Veto Legislativo  sustação dos atos exorbitantes do Poder 
    Executivo. 
 
   Apreciação das MPs  o Poder Legislativo aprecia aos MPs,  
    sob os aspectos formal e material. 
 
Controle do  Veto do Chefe do Executivo   por inconstitucionalidade no  
Executivo     Projeto de lei (CF, arts. 66, §1º c/c 84, V). 
 
   Inaplicação da Lei pelo Chefe do Executivo  o Chefe do  
    Executivo  - federal, estadual ou municipal – pode afastar  
    a aplicação  de lei por ele considerada inconstitucional 
    (Adin 221/93). 
 
   Processo de Intervenção  nas hipóteses constitucionalmente admitidas, o  
   Chefe do Executivo pode decretar a intervenção, como meio de restabelecer o  
   cumprimento da Constituição (CF, arts. 84, X e 35). 
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TEORIAS DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - "SANÇÕES 
COMINÁVEIS AO ATO INCONSTITUCIONAL" (BERNARDES, Juliano Taveira. Direito constitucional 
e Constituição. Juliano Taveira Bernardes, Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira. - São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 65 - Citação feita com alterações feitas pela professora Nuria Cabral destacadas no 
texto com o recurso itálico: 
 

SANÇÕES COMINÁVEIS AO ATO INCONSTITUCIONAL 

Teoria da Nulidade Teoria da Anulabilidade Teoria da Simples 
Incompatibilidade (ou 
declaração de inconst. sem 
pronúncia de nulidade) 

O ato é nulo e, por isso, de 
nenhum efeito jurídico. A 
declaração de 
inconstitucionalidade  é 
"declaratória" da validade do 
ato inconstitucional e surte 
efeitos ex tunc (retroativos), 
invalidadas todas as 
consequências do ato, a partir 
do momento em que ocorrera a 
inconstitucionalidade. 
Criação do direito norte-
americano. 
Regra geral no direito brasileiro. 

O ato é anulável, pois é 
considerado válido até o 
momento em que o órgão 
competente o declara 
inconstitucional. A declaração 
de inconstitucionalidade é 
"desconstitutiva" da validade do 
ato e surte efeitos ex nunc (não 
retroativos), ou com modulação 
de efeitos (art. 27 da Lei 
9.868/99 e art. 11 da Lei 
9.882/99 - ADI 4947, 
4963,5020,5028,5130; ADC 33; 
Res 23.389/13 do TSE)**; ou , 
excepcionalmente, pro futuro. 
Criação do direito austríaco. 
Regra de exceção no direito 
brasileiro. 

O ato é considerado 
simplesmente irregular (ou 
constitucionalmente 
incompatível), e tem seus 
efeitos mantidos, a despeito de 
declarado inconstitucional. A 
declaração de 
inconstitucionalidade é feita 
sem pronúncia de nulidade" ou 
de invalidade do ato, cujos 
efeitos jurídicos não são 
eliminados nem suspensos, 
para evitar o agravamento do 
estado de desconformidade 
constitucional.  
Criação do direito alemão. 
Regra de exceção no direito 
brasileiro.  

 
ORGANOGRAMA DO PODER JUDICIÁRIO (LENZA, 2006, p. 402): 
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CONTROLE REPRESSIVO PELA VIA CONCRETA, DIFUSA OU INCIDENTAL (CF, arts. 
97 e 52, X) 

 
 No controle difuso, se discute o caso em concreto, ou seja, ele acontece incidentalmente 

no curso de um processo comum. Ex: ação civil pública, HC, MS. 
 O controle de constitucionalidade difuso se caracteriza pela possibilidade de qualquer Juiz ou 
Tribunal, diante da análise do caso concreto, verificar a constitucionalidade da norma argüida pela 
parte como meio de defesa. No controle difuso, o objeto principal da ação não é a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, de forma que ele é argüido para que a parte escape da 
incidência da norma, mas sim, a reparação de um direito lesado, ou a prevenção da ocorrência dessa 
lesão. 
 Declarada a inconstitucionalidade da lei, a decisão jurisdicional tem o objetivo, somente, de 
afastar a incidência da norma viciada, valendo, tão somente em relação às partes (inter partes) do 
processo que provocou a declaração, pelo que a lei continua válida em relação a terceiros. 
 O debate pela via de exceção pode vir a chegar ao STF, desde que a parte interessada o 
faça, agindo pela via recursal adequada. 
 
“No controle incidental, a inconstitucionalidade é argüida no contexto de um processo ou ação 
judicial, em que a questão da inconstitucionalidade configura um incidente, uma questão prejudicial 
que deve ser decidida pelo Judiciário. Cogita-se também de inconstitucionalidade pela via de 
exceção, uma vez que o objeto da ação não é o exame de constitucionalidade de lei” (MENDES; 
COELHO; BRANCO, 2007, p. 956). 

 
As características do controle difuso são apontadas por Michel Temer como: 

“1) só é exercitável à vista de caso concreto, de litígio, posto em juízo; 
2) o juiz singular poderá declarar a inconstitucionalidade de ato normativo ao solucionar o litígio entre 
as partes; 
3) não é declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, mas exigência imposta para a solução de 
caso concreto; 
4) a declaração, portanto, não é o objetivo principal da lide, mas incidente, conseqüência”.  1 
 
EFEITOS DECISÃO (PAULO; ALEXANDRINO, 2007, p. 737-9): 
“A pronúncia de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário na via incidental, proferida em qualquer nível, limita-se ao caso 
em litígio, no qual foi suscitada o incidente de constitucional, fazendo coisa julgada apenas entre as partes do processo. 
Quer provenha a decisão dos juízes de 1ª instância, quer emane do STF ou de qualquer outro tribunal do Poder Judiciário, 
sua eficácia será apenas inter partes. 
Essa eficácia, em regra, surte efeitos ex tunc, isto é, opera retroativamente em relação ao caso que deu motivo à decisão (e, 
repita-se, só em relação a este), fulminando, desde o seu nascimento, a relação jurídica fundada na lei inconstitucional. 
Embora a regra seja a pronúncia da inconstitucional no controle concreto ter eficácia retroativa (ex tunc), poderá o STF, por 
2/3 dos seus membros, em situações excepcionais, tendo em vista razões de segurança jurídica ou relevante interesse 
social, outorgar efeitos meramente prospectivos (ex nunc) à sua decisão, ou mesmo fixar um outro momento para o início da 
eficácia da decisão.  
A decisão no controle concreto não dispõe de força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

Administração Pública, ainda quando proferida pelo STF. [...] 
Entretanto, se a decisão foi proferida pelo STF (e apenas este!) há a possibilidade de ampliação dos efeitos da declaração 
incidental da inconstitucionalidade, seja mediante a suspensão da execução da lei por ato do Senado Federal, seja por meio 
da aprovação de uma súmula vinculante pelo próprio STF”. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Michel Temer, Elementos de direito constitucional, p. 43. 
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PAPEL DO SENADO FEDERAL (PAULO; ALEXANDRINO, 2007, p. 743): 
 
   Só ocorre no controle concreto ou incidental; 
   O Senado não está obrigado a suspender a execução da lei; 
Atuação do   Não há prazo certo para a atuação; 
Senado  A decisão do Senado Federal pela execução da lei é irretratável; 
Federal  O Senado não pode modificar os termos da decisão do STF; 
   O instrumento para suspensão da execução é a resolução; 
   A competência do Senado alcança leis federais, estaduais e municipais. 
 
 
SÚMULA VINCULANTE (CF, art. 103-A; Lei 11.417/06): As súmulas tem a função de racionalizar o 
Direito e servem como mecanismos de bloqueio a recursos sobre matéria pacificada. O mecanismo 
escolhido pelo constituinte reformador para monitorar a atualidade é a Súmula Vinculante e sob seu 
respeito e uso, para Juízes e Tribunais, a previsão está nos §§ 2º e 3º, do art. 103-A. VIDE: Arts. 52, 
X; 97,103-A da CF, e Arts. 480 ao 482 do CPC. 
Requisitos da Súmula Vinculante: 1) que o objeto da súmula tenha sede constitucional; 2) que a 
matéria constitucional apreciada no âmbito do controle difuso tenha sido objeto de reiteradas 
decisões do STF; 3) que a matéria da súmula seja objeto de controvérsia constitucional atual entre 
órgãos judiciais; 4) que a controvérsia do item anterior, estiver acarretando grave insegurança jurídica 
e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 
 
 

CONTROLE REPRESSIVO PELA VIA CONCENTRADA (VIA DE AÇÃO OU ABSTRATA): 

 
No controle concentrado, o objetivo é expelir do ordenamento jurídico a lei ou o ato 

normativo contrário à CF, bem como declarar a omissão inconstitucional. Por meio do Controle 
Concentrado, procura-se obter a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
em tese, independentemente da existência de um caso concreto, visando obter a invalidação da lei, a 
fim de garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser sustentadas por normas 
inconstitucionais. 
 A competência originária, quando o parâmetro forem as leis e CE‟s perante a CF, é do STF, e, 
quando o parâmetro forem as leis locais perante a CE, será do TJ 
 
JURISPRUDÊNCIA DO STF: 
"Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado os atos normativos, expressões da função normativa, cujas 
espécies compreendem a função regulamentar (do Executivo), a função regimental (do Judiciário) e a função legislativa (do 
Legislativo). Os decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade exercido 
pelo Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo não detém o monopólio da função normativa, mas apenas de uma 
parcela dela, a função legislativa." (ADI 2.950- AgR, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, julgamento em 6-10-04, DJ de 9-2-07) 

 
  
O Controle Concentrado de Constitucionalidade é realizado através das seguintes ações: 
 
 
       1ª) Ação Direta de Inconstitucionalidade (genérica) – ADI ou Adin: art. 102, I, a, CF, e 
normatizada pela Lei nº 9.868/99. CE/GO, art. 60. Súmulas STF: 360, 642): 
 Haverá cabimento de Adin, junto ao STF, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual, editados posteriormente à promulgação da CF/88 e que ainda estejam 
em vigor. 
 O controle de constitucionalidade de leis municipais, em sede de Adin, é feito diante da 
Constituição Estadual, no Tribunal de Justiça, não cabendo exame de inconstitucionalidade de Lei 
Municipal, por meio da Adin, diante da Constituição Federal (arts. 97 e 125, §2º, CF). 
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LEGITIMIDADE PARA PROPOR A ADIN: art. 103, incisos. 
 
 
LEGITIMAÇÃO E  LEGITIMADOS  Podem impugnar  - Presidente da República 
PERTINÊNCIA  UNIVERSAIS  qualquer matéria,  - Procurador-Geral da República 
TEMÁTICA      independentemente - Mesa do Senado Federal e da Câmara 
      de comprovação de - Conselho Federal da OAB 
(PAULO;     interesse  - Partido Político com representação no 
ALEXANDRINO,          Congresso Nacional 
2007, p. 761) 
   LEGITIMADOS  Só podem impugnar - Governador de Estado e do DF 
   ESPECIAIS  matéria em relação - Mesa de Assembléia Legislativa e da 
      à qual comprovem  - Confederação sindical ou entidade de 
           classe de âmbito nacional. 

 
 
REFORMA DO JUDICIÁRIO – EC nº 45, de 31/12/2004 – EFEITO VINCULANTE (art. 102, §2º, CF) 
 mudou a interpretação dada pelo STF ao parágrafo único do art. 28, da Lei 9.868/99. O 
constituinte reformador estendeu o efeito vinculante para as decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo STF, também em sede de Adin. 
 
PAPEL DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: O PGR deverá ser previamente ouvido em 
todas as ações de constitucionalidade, tendo assim um papel muito importante na via concentrada, 
pois, além de poder propor tais ações, deve sua opinião ser ouvida antes da tomada de decisão pelo 
STF (art. 103, §1º).  
 
 
 

 
       2ª) Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC: art. 102, I, “a, CF e normatizada pela 
Lei 9.868/99: 
 Na ação declaratória de constitucionalidade, o interessado apenas comparece perante o STF 
para pedir que este declare a constitucionalidade de lei. Os seus objetivos são manifestos: cuida de 
abreviar o tempo, que em muitos casos é suficientemente longo, até chegar a uma pronúncia do STF 
sobre a constitucionalidade concreta de determinado ato. Seu objetivo primordial é transferir ao STF a 
decisão sobre a constitucionalidade de um dispositivo legal que esteja afastando-se o controle difuso 
da constitucionalidade.  
 O efeito da decisão definitiva de mérito proferida pelo STF é vinculante, conforme o art. 102, 
§2º (mesmo antes da EC nº 45/2004). 
 Somente poderá ser objeto de ADC lei ou ato normativo federal, sendo, porém, pressupostos 
para seu ajuizamento a demonstração, juntamente com a petição inicial, de comprovada controvérsia 
judicial que coloque em ricos a presunção de constitucionalidade do ato normativo sob exame, a fim 
de permitir ao STF o conhecimento das alegações em favor e contra a constitucionalidade, bem como 
o modo pelo qual estão sendo decididas as causa que envolvem a matéria. A comprovação da 
controvérsia exige prova de divergência judicial, e não somente de entendimentos doutrinários 
diversos (Min. Moreira Alves, acórdão da ADC nº 01). 
 

 
 
  
   3ª) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADI Omissiva: art. 103, §2º  
 Caberá ação direta de inconstitucionalidade supridora de omissão quando a responsabilidade 
pela edição da norma faltante prevista ou pela adoção das necessárias providências for, 
respectivamente do legislador ou do administrador. Sua função é reprimir a omissão por parte dos 
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poderes competentes que atentem contra a CF. O objeto da ação é o vício omissivo. Na decisão 
judicial, n o caso de inconstitucionalidade por omissão, o STF dará ciência ao Poder competente para 
que sejam tomadas as medidas necessárias à cessação da omissão. Decorrendo a omissão da 
Administração Pública, esta deverá supri-la em 30 dias. Sua finalidade é administrativa. 
 

 
    4ª) Ação de Representação Interventiva – ADI Interventiva: arts. 34, VII e  36, III. 
 Caberá ADI Interventiva quando se destina a promover a intervenção da União em algum 
Estado Federal, ou de algum Estado em Município situado dentro de seus limites territoriais. Sua 
finalidade é política. 
Alexandre de Moraes: “a ação direta interventiva possui dupla finalidade, pois pretende a declaração 
de inconstitucionalidade formal ou material da lei ou ato normativo estadual (finalidade jurídica) e a 
decretação de intervenção federal no Estado-membro ou DF (finalidade política), constituindo-se, 
pois, um controle direto, para fins concretos [...]”. 
 
 
REPRESENTAÇÃO  No caso de ofensa aos   PGR  STF 
INTERVENTIVA   princípios sensíveis 
(PAULO; ALEXANDRINO,  (ADIn interventiva) 
 2007, p. 846) 
 
    No caso de descumprimento  PGR  STF  
    de lei federal (Ação de 
    executoriedade de lei federal) 
 
    No âmbito estadual, para o fim  PGJ  TJ 
    Intervenção em município 

 
 

 
      5ª) Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF: (Art. 102, §1º, CF e 
normatizada pela Lei 9.882/99.    
 Esta é uma modalidade especial de ação concentrada, de objeto mais restrito e cabimento 
excepcional, pressupondo que a inconstitucionalidade apontada implique um conflito entre a lei ou o 
ato administrativo e preceito da Constituição tido com o fundamental. 
 Há uma grande discussão sobre o venha a ser os preceitos fundamentais, onde parte 
respeitável da doutrina entende, em apertada síntese, que se manifestam nos princípios 
fundamentais da CF (Arts. 1º ao 4º), os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII), os que 
compõem as cláusulas pétreas (art. 60, §4º), e outros de mesma natureza, cuja violação possa 
comprometer a ordem e sistema constitucional. 
 Essencial para o cabimento da ADPF é que haja interesse público no seu ajuizamento e a 
inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4, §1º, Lei 9.882/99). 
  
Contornos do que seja “Preceito Fundamental” (PAULO; ALEXANDRINO, 2006, p. 136-7): 
 
 Por Oscar Dias Corrêa (apud op. cit. acima) “Parece-nos, porém, que, desde logo, podem ser indicados, porque, pelo 

próprio texto, não objeto de emenda, deliberação e, menos ainda, abolição: a forma federativa do Estado, o voto direto, 
secreto, universal e periódico; a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Desta forma, tudo o que diga 
respeito a essas questões vitais para o regime pode ser tido como preceitos fundamentais. Além disso, admita-se: os 
princípios do Estado democrático, vale dizer, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do 
trabalho, livre iniciativa, pluralismo político; os direitos fundamentais individuais e coletivos; os direitos sociais; os direitos 
políticos, a prevalência da normas relativas à organização político administrativa; a distribuição de competência entre a 
União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios; entre Legislativo, Executivo e Judiciário; a discriminação de 
rendas; as garantias da ordem econômica e financeira, nos princípios básicos; enfim, todos os preceitos que, assegurando a 
estabilidade e a continuidade da ordem jurídica democrática, devam ser cumpridos”. 
 
 Por Gilmar Ferreira Mendes (apud op. cit. acima) “É muito difícil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da 
Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o processo e julgamento da argüição de descumprimento. 
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Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados, de forma explícita, no texto constitucional. 
Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional aos direitos e garantias 
individuais (art. 5º, dentre outros). Da mesma forma, não se poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais 
princípios protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, §4º, da CF: o princípio federativo, a separação de Poderes o voto direto 
universal e secreto. 
Por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados „princípios sensíveis‟, cuja violação pode dar ensejo à 
decretação da intervenção federal nos estados-membros (art. 34, VII). 
É fácil de ver a amplitude conferida às cláusulas pétreas e a idéia de unidade da Constituição acabam por colocar parte 
significativa da Constituição sob a proteção dessas garantias”.   

 
As novidades trazidas nessa criação do constituinte reformador foi a ampliação do alcance do 

controle exercido pelo STF, em via concentrada: exame em torno de lei ou ato normativo federal, 
estadual e municipal (art. 1º, par. único, Lei 9.882/99). 
LEGITIMADOS ATIVOS: os mesmos da Adin (art. 103, incisos, CF). 
 
Mudanças provocadas pela ADPF no Sistema de Controle Concentrado de Constitucionalidade: 
 
 Por GILMAR MENDES; COELHO; BRANCO ( 2007, p. 1009). 
“Em 1º lugar porque permite a antecipação de decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes, evitando que elas 

venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da 
„interpretação autêntica‟ do STF. 
Em 2º lugar, porque poderá ser utilizado para – de forma definitiva e com eficácia geral – solver controvérsia relevante 

sobre a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional em face da nova CF que, até o momento, somente poderia ser 
veiculada mediante a utilização do recurso extraordinário. 
Em 3º lugar, porque as decisões proferidas pelo STF nesses processos, haja vista a eficácia erga omnes e o efeito 

vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados 
pelas diversas entidades municipais. 
Finalmente, deve-se observar que o novo instituto pode oferecer respostas adequadas para dois problemas básicos de 

controle de constitucionalidade no Brasil: o controle da omissão inconstitucionalidade e a ação declaratória nos planos 
estadual e municipal. 
Todas essas peculiaridades realçam que no que respeita à diversidade e amplitude da utilização da ADPF revela-se 
superior à formula do incidente de inconstitucionalidade. 
Diante dessa conjuntura, tenho enfatizado sistematicamente que a ADPF vem completar o sistema de controle de 
constitucionalidade de perfil relativamente concentrado no STF, uma vez que as questões, até então excluídas de 
apreciação no âmbito do controle abstrato de normas, podem ser objeto de exame no âmbito do novo procedimento. 
É esse o contexto institucional do controle de constitucionalidade no ordenamento brasileiro, que busca combinar o modelo 
tradicional de controle incidental de normas, os vários instrumentos de defesa dos direitos individuais como o HC, MS, HD, 
MI, com as ações diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, a ação direta por omissão e ADPF”.  
 
 Por VICENTE PAULO; MARCELO ALEXANDRINO (2007, p. 820-4): 
“Nos termos em que foi regulada a ADPF pelo legislador ordinário, questões até então não passíveis de apreciação nas 
demais ações do controle abstrato de constitucionalidade (ADI e ADC) passaram a poder ser objeto de exame. 
Os exemplos mais notáveis são a possibilidade de impugnação de atos normativos municipais em face da Constituição da 
República e o cabimento da ação quando houver controvérsia envolvendo direito pré-constitucional. Ainda, impende 
observar que a ADPF não se restringe à apreciação de atos normativos, podendo, por meio dela, ser impugnado qualquer 
ato do Poder Público que resulte lesão ao ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente da CF. [...] 
Pensamos ser essa a mais relevante alteração introduzida no nosso sistema de controle concentrado de constitucionalidade 
pela ADPF: a instituição de mecanismo de aferição abstrata, pelo STF, da legitimidade do direito pré-constitucional e do 
direito municipal ante a CF, controle até então inviável no âmbito dos processos objetivos de fiscalização de 
constitucionalidade integrantes de nosso ordenamento. [...] 
A argüição, dessarte, tem potencialmente como objeto: 
a) qualquer ato (ou omissão) do Poder Público, incluídos os não normativos que acarrete lesão ou ameaça de lesão a 
preceito fundamental decorrente da Constituição, visando a evitar ou reparar tal lesão; 
b) leis e atos normativos federais, estaduais e municipais (e também os distritais, inclusive os editados com fulcro nas 
competências municipais do DF), abrangidos os anteriores à Constituição, desde que exista acerca de sua aplicação 
relevante controvérsia constitucional e que a aplicação ou a não aplicação desse atos implique lesão ou ameaça a preceito 
fundamental”. 

 
 

QUADROS COMPARATIVOS 
(baseado nas obras de controle de constitucionalidade de Siqueira Jr., e Motta e Douglas; Paulo e 
Alexandrino): 
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Controle de 
Constitucionalidade 

DIFUSO ou 
INCIDENTAL 

CONCENTRADO ou 
VIA DE AÇÃO  

LEGITIMADOS ATIVOS  Partes do processo; 

 O representante do MP atuante no 
processo; 

 Juiz ou Tribunal, de ofício. 

CF, art. 103, inc. I ao IX. 
Exceto: na Adin Interventiva, o PGR (art. 
36, III) e PGJ (35, IV) 
 

COMPETÊNCIA  Qualquer juiz; 

 Qualquer Tribunal, desde que observada 
a “reserva de plenário”: art. 97, CF.  

CF  STF 
CEs  TJs 

MODALIDADES DE AÇÃO A argüição de inconstitucio-nalidade 
poderá ser feita em toda e qualquer 
espécie de ação existentes nas leis 
processuais. EX: MS, HC, Ação Popular, 
Ação Civil Pública, RE 

 ADI; 

 ADC; 

 ADI por Omissão; 

 Ação de Representação Inventiva; 

 ADPF 

OBJETO DA AÇÃO A inconstitucionalidade é um incidente ao 
processo comum. O objeto da ação é uma 
obrigação qualquer. 
 

A inconstitucionalidade é o objeto principal 
da lide. 

FINALIDADE A garantia de direitos subjetivos, liberando 
alguém do cumprimento de uma lei 
inconstitucional. A finalidade é o exame do 
incidente em um processo comum. 

Expelir do sistema jurídico, lei ou ato 
inconstitucional. A finalidade é o exame da 
validade da lei em si. 

EFEITOS DA DECISÃO Inter partes et in casu (entre as partes e no 
caso concreto), e em regra, produz efeitos 
retroativos – ex tunc – embora a regra seja 
ex tunc, em situações excepcionais, tendo 
em vista a segurança jurídica, outorgar 
efeitos meramente prospectivos (ex nunc) 

à sua decisão, ou mesmo fixar um outro 
momento para o início da eficácia de sua 
decisão, reconhecendo a inconstitucio-
nalidade profuturo. 

Erga Omnes, atinge todo o ordenamento 
jurídico, a todas as pessoas. Em regra: ex 
tunc. Excepcionalmente o STF, por razões 
de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o STF, por maioria 
de 2/3 de seus membros: a) restringir os 
efeitos da decisão; b) conceder eficácia ex 
nunc à decisão; c) fixar outro momento 
para o início da eficácia de sua decisão. 

INTERVENÇÃO DO 
SENADO FEDERAL (SF) 

Se o caso chegar ao STF através de RE e 
for reconhecida a inconstitucionalidade, é 
possível aplicar o art. 52, X, CF – caso em 
que o SF pode suspender a execução da 
norma 

O STF não precisa comunicar ao SF. Basta 
a publicação da decisão para a norma 
inconstitucional perder sua força 

VANTAGENS  O cidadão tem acesso mais fácil aos 
Juízes de 1ª instância, facilitando o 
julgamento; 

 O cidadão não fica dependendo dos 
legitimados do art. 103 da CF para 
resolver seu problema; 

 A solução para o caso pessoal é mais 
rápida, muitas vezes obtida em sede de 
liminar. 

 A solução final para todo o país é mais 
rápida; 

 O efeito erga omnes  e vinculante evita 
decisões diferentes de um ou outro 
julgador; 

 A solução é idêntica para todos. 

DESVANTAGENS  A solução final para todo o país é mais 
lenta, podendo levar até anos; 

 A decisão só alcança as partes no caso 
concreto; 

 Como as normas tem aplica-ção geral, é 
comum que muitas pessoas aleguem a 
inconstitucionalidade em ações diferentes 
e perante juízes distintos. Isto cria uma 
série de decisões num e noutro sentidos, 
causando certa confusão. 

 O cidadão não tem legitimidade para 
ingressar no STF; 

 Sendo apenas um único Tribunal, há 
extrema sobrecarga de trabalho; 

 Muitos doutrinadores criticam o STF 
porque adota decisões mais políticas do 
que mera-mente técnicas. 
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QUADRO COMPARATIVO DAS AÇÕES CONCENTRADAS  
 

 
AÇÃO 

ADI 
102,I , “a”;  
Lei 9868/99 

ADC 
102, I, “a”; 
Lei 9868/99 

ADI OMISSIVA 
103, §2º 

ADI 
INTERVENTIVA 
34, VII e 36, III 

ADPF 
102, §1º 

Lei 9882/99 

Objeto da 
ação 

É a declaração 
de inconstitu-
cionalidade da lei 
ou ato normativo 
federal ou 
estadual. 

É a declaração de 
constitucionalidade 
da lei ou ato 
normativo federal. 

É a declaração de 
inconstitucionalidad
e omissiva do Poder 
Público (Legislador 
ou Administrador). 

É a declaração de 
inconstitucionalidad
e de lei ou ato 
normativo contrário 
aos princípios 
sensíveis e conse-
qüente intervenção 
federal.  

É a declaração do 
descumprimento 
de preceito 
fundamental. 

Pedido Inconstitucionali-
dade. 

Constitucionalidade 
 Há que se ter 
comprovada a 
controvérsia 
judicial. 

Inconstitucionalida-
de Omissiva (vício 
omissivo). 

Inconstitucionalida-
de de lei ou ato 
normativo estadual. 

Constitucionalida-
de ou Inconsti-
tucionalidade  
Ofensa a preceito 
fundamen-tal, que 

nos termos legais 
se exterioriza por 
evitar ou reparar 
lesão a preceito 
fundamental, 
resultante do ato 
do Poder Público e 
quando for 
relevante o 
fundamento da 
controvérsia 
constitucional 
sobre lei ou ato 
normativo federal, 
estadual ou 
municipal, 
incluídos os 
anteriores à 
CF/88. 

Finalidade Expelir do 
sistema jurídico 
lei ou ato 
inconstitucional 

Afastar a 
insegurança 
jurídica ou estado 
de incerteza sobre 
a validade da lei. 
Transforma 
presunção relativa 
da constitucio-
nalidade em 
presunção 
absoluta. 
Objetivo principal: 
transferir ao STF a 
decisão sobre a 
constitucionalidade 
de um dispositivo 
legal que esteja 
ensejando o 
controle difuso. 

Garantir a plena 
eficácia da norma 
constitucional. 
Reprimir a omissão 
por parte dos pode-
res competentes 
que atentem contra 
a CF. 
Declara a omissão, 
o STF dará ciência 
ao órgão competen-
te para tomar as 
medidas necessá-
rias para cessar a 
omissão. Se for a 
AP, esta deverá 
supri-la em 30 dias. 

1. Jurídica: 
declaração de 
inconstitucionali-
dade; 

2. Política: 
Intervenção 
Federal. 

Defesa da 
integridade e 
preservação da 
CF, no que se 
refere aos 
preceitos 
fundamentais. 

Exigência de 
compro-
vação de 
controvérsia 

NÃO SIM NÃO NÃO SIM para ADPF 
ajuizada com base 
no art. 1º, parágra-
fo único, I, da Lei 
9.882/99 (ADPF 
incidental) 
NÃO para ADPF 
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ajuizada com base 
no caput do art. 1º 
da Lei 9.882/99 
(argüição 
autônoma) 

 
ATUAÇÃO DO PGR E DO AGU NO CONTROLE CONCENTRADO / ABSTRATO (PAULO; 
ALEXANDRINO, 2007, P. 780): 

 
PGR (CF, art. 103, VI e §1º) AGU (CF, art. 103, §3º) 

Atua na defesa da CF, da harmonia do ordenamento 
jurídico-constitucional. 

Atua como defensor da norma impugnada, assegurando o 
contraditório no controle abstrato. 

Atuação independente: poderá opinar pela 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

Atuação vinculada:só poderá opinar pela 
constitucionalidade da norma, salvo se já existir 
entendimento contrário do STF. 

Atua em todas as ações Não atua em Adin omissiva e Adecon. 

É legitimado ativo (pode propor todas as ações do 
controle concentrado). 

Não é legitimado ativo. 

Poderá opinar nas ações por ele propostas (inclusive pela 
improcedência da ação). 

Sua atuação alcança leis federais e estaduais. 

 
 

QUESTÕES DE ESTUDO: 
UNIDADES: Supremacia Constitucional, Poder Constituinte e Controle de Constitucionalidade. 
 

1. Em que consiste o poder de reforma? 
2. Quem detém a titularidade do Poder Constituinte? 
3. O que é Poder Constituinte originário? 
4. Quais as suas características? 
5. O que é Poder Constituinte derivado? 
6. Quais as suas características? 
7. Quais as espécies de Poder Constituinte derivado? 
8. Qual a diferença entre legitimidade e legalidade de um governo estabelecido? 
9. Em que consiste o Poder Constituinte dos Estados-membros? 
10. O poder de revisão da Constituição é ilimitado? 
11. Que espécies de limitações existem ao poder de revisão da Constituição? 
12. Em que consistem as limitações temporais ao poder de revisão? 
13. Em que consistem as limitações circunstanciais ao poder de revisão? 
14. Em que consistem as limitações materiais ao poder de revisão? 
15. Que espécies de limitações prevê a CF/88 ao poder de revisão da Constituição, e em que 

artigos se encontram? 
16. De quem poderá ser a iniciativa para propor emenda constitucional? 
17. Em que consiste a denominada “supremacia constitucional”? 
18. Que sistemas são utilizados para exercer o controle de constitucionalidade? 
19. Quais as formas de controle de constitucionalidade no Direito Positivo? 
20. Qual o sistema de controle de constitucionalidade previsto pela CF/88? 
21. Quem tem capacidade processual para propor ação direta de inconstitucionalidade? 
22. Quem tem capacidade processual para processar e julgar a ADIN? 
23. De que espécies pode ser a ADIN? 
24. Quem tem capacidade processual para propor ação declaratória de constitucionalidade? 
25. Quem tem capacidade processual para processar e julgar a ADECON? 
26. Quem tem capacidade processual para propor ação de descumprimento de preceito 

fundamental? 
27. Quem tem capacidade processual para processar e julgar a ADPF? 

 


