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Legislação

• Constituição de 1988, art. 102 (competência) e 103

(legitimados) e ss.

• EC 03/93 – introdução da ADC, oriunda da PEC

130/92, elaborada por estudo do Gilmar Mendes e

Ives Gandra.

• Lei 9.868/99 – regulamenta ADI e ADC

• EC 45/04 – ampliação do rol de legitimados

• NCPC, art. 926 e ss – discussão sobre o

microssistema de precedentes



Aspectos gerais

• Controle de constitucionalidade consiste na
verificação da compatibilidade entre a lei ou ato
normativo infraconstitucional e a Constituição.

• ADC é uma ação do controle principal, concentrado e
abstrato. É uma ADI com “sinal trocado”. São ações
ambivalentes ou dúplices. (Gilmar Mendes)

ADI ADC

Procedência inconstitucionalidade constitucionalidade

Improcedência Constitucionalidade inconstitucionalidade



Razão de ser da ADC

• Qual sentido de uma ADC – ação declaratória de
constitucionalidade se as leis e atos normativos já
desfrutam de presunção de constitucionalidade?



Razão de ser da ADC

• Gilmar Mendes: “A generalização de medias judiciais contra dada
lei nulifica complementamente a presunção de constitucionalidade
do ato normativo e coloca em xeque a eficácia da decisão
legislativa”

• Luís Roberto Barroso: “função instrumental de garantir a
imperatividade e autoexecutiedade dos atos”



Razão de ser da ADC
• Nagib Slaibi Filho: “na ADC, há reforço normativo, com a exclusão

da aguição de inconstitucionalidade que o juiz e o administrador
podem realizar no caso concreto”

• Guilherme Peña: “uniformizar a jurisprudência em matéria
constitucional”

• Pedro Lenza: transformar presunção relativa de constitucionalidade
em presunção “absoluta” (autor relativiza o termo “absoluto”).

• Análise crítica nossa: transformar presunção moderada de
constitucionalidade em presunção forte, criando ônus
argumentativo reforçado para quem deseja descumprir efeito
vinculante, devendo demonstrar o overrruling ou distinguising .



Roteiro

• Revisão do controle (experiências, histórico no
Brasil e teoria geral)

• Noções do controle principal, concentrado e
abstrato (processo objetivo e precedentes)

• ADC: competência, legitimidade, objeto e
procedimento

– Obs. Ao longo da aula serão trabalhadas questões
de concurso e casos da jurisprudência



EXPERIÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



Contexto do caso Marbury vs. 
Madison (1803)

1) Presidente John Adams (derrotado por 

Thomas Jefferson)  nomeou William 

Marbury juiz de paz do condado de 

Washington no Distrito de Columbia e 

diversos juízes federais. 

2) James Madison (secretário de Jefferson 

agora eleito Presidente)  nega-se a 

empossar Marbury.

3) Curiosidade: o Juiz Marshal que julgou o 

caso foi secretário de Adams. 



Decisão do caso Marbury vs. Madison 
(1803)

1) Marbury tem direito ao cargo? sim

2) Há um remédio para assegurá-lo? sim

3) Writ of Mandamus é a via própria? Sim. 

4) A Suprema Corte pode concedê-lo? Não,

porque o § 13 da lei judiciária de 1789, ao

criar uma hipótese de competência

originária da Suprema Corte era

inconstitucional, estava fora das hipóteses

do art. 3º da Constituição.



Fundamentos do caso Marbury vs. 
Madison (1803)

a) supremacia da Constituição; 

b) nulidade da lei que contrarie a Constituição; 

c) Poder judiciário é intérprete final da Constituição.

(ponto polêmico)

- A decisão final foi a de que não teria competência 

parar o julgar o writ.

-Marbury acabou não sendo nomeado juiz de paz 

Judiciário.

- Estabeleceu-se a possibilidade da Corte afastar 

leis inconstitucionais. 



Matrizes do controle de 
constitucionalidade

Americana Austríaca 

Controle incidental, no caso concreto Controle principal, concentrado ou 
abstrato

Inconstitucionalidade não é questão 
principal, mas prejudicial   

Objeto é a própria declaração de 
inconstitucionalidade

Surte efeitos inter partes . Discutir: 

Stare decisis: caso não é mera resolução da 
lide, mas um caso pretexto para um tema

Surte efeitos erga omnes

Norma inconstitucional é nula Norma inconstitucional é anulada

Os efeitos  são retroativos (ex tunc) Os efeitos são prospectivos (ex nunc)

Natureza declaratória da decisão Natureza (des)constitutiva da decisão

Compete a qualquer juiz Cabe às Cortes constitucionais

Caso Marbury Vs. Madison Kelsen – “O guardião da Constituição”



HISTÓRICO NO BRASIL



História do controle brasileiro

• Nota prévia: Houve uma progressiva
abstrativização do controle difuso ao
abstrato:

• 1824 – sem controle jurídico de
constitucionalidade . Mas há quem diga que o
Poder moderador seria um meio termo entre
controle político e jurídico (Christian Lynch);

• 1891- Introdução do sistema difuso por Ruy
Barbosa (art.59 e 60);



História do controle brasileiro

• 1934 – suspensão de efeitos pelo Senado.
Prado Kelly.

• EC 16/65 => Representação interventiva pelo
PGR;

• Constituição de 1988 – ADIN, ADC, ADPF, ADO.
Houve uma democratização da jurisdição
constitucional e se ampliou o rol de
legitimados. Foi prevista a possibilidade de
amicus curiae e audiência pública (Pneus
usados, Saúde pública, cotas). Visão crítica:
acordo entre elites decadentes.



Da Corte Victor Nunes Leal

• Nomeado por Juscelino Kubitschek (1960-
1969)

• Aposentado compulsoriamente pelo AI 5

• Inventou a súmula como método de
trabalho

• Escreveu o clássico “Coronelismo, enxada
e voto”



Rp 95

LEGITIMADO: PGR

OBJETO: ART da Constituição do Estado de Pernambuco

DECISÃO: PGR pediu declaração de constitucionalidade. STF
manteve norma, negou intervenção e disse que se trata de um
“contencioso de inconstitucionalidade” e não de função consultiva

Rp 95 / DF, Rel. Min. OROZIMBO NONATO, J.30/07/1947. EMENTA:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO DA
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA. A ECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE TEM, NO CASO, EFICACIA E CONTEUDO DA
SENTENÇA E NÃO EXPRIME EXERCÍCIO DE FUNÇÃO CONSULTIVA, QUE
DESCABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 8., PAR. ÚNICO DA
CONSTITUIÇÃO. SIGNIFICAÇÃO DA PALAVRA "ATO" INSERIDA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI CONSTITUCIONAL. O ARTIGO
2. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE
PERNAMBUCO, POR FORÇA DO QUAL “(...)



Esclarecimento sobre a RP

1- RP poderia funcionar como típico processo de de controle
abstrato de princípios sensíveis

2- PGR poderia arguir a inconstitucionalidade da norma estadual

3- PGR encaminhar para o STF a arguição de
inconstitucionalidade, mas oferecendo parecer pela
constitucionalidade (Regimento do STF 1970: art. 174, §1)

Obs. À época, apenas Victor Nunes Leal (RDP 53=54/25 (33)), na
VII Conferência Nacional da OAB (1978) defendeu que essa
terceira hipótese era na verdade uma “representação de
constitucionalidade”



Da Corte Moreira Alves 
(Judicatura: 1975-2003/Presidência: 1988-1990)

(i) controle como processo objetivo, bem como
a aplicação da interpretação conforme e o
princípio da proporcionalidade;

(ii) os efeitos da decisão em cautelar (ex nunc)
ou da ação em si (ex tunc) - erga omnes.
Considerar a lei ainda constitucional.

(iii) o controle estadual e o controle das
emendas à Constituição.

(iv) A omissão inconstitucional e impossibilidade
de o STF atuar como legislador positivo.

(v) Jurisprudência defensiva.

(vi) ADC 01 e ADC 01- QO (1993) e ADC 04
(1998)



Representação 1349

LEGITIMIDADE: PGR (À época, Sepulveda Pertence)

OBJETO: Lei de Informática.

DECISÃO: Não pode PGR encaminhar RP com fins diversos pedindo a constitucionalidade.

Rp 1349 / DF, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, J. 08/09/1988 REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA DE INICIO
PELA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA AO OFERECER A REPRESENTAÇÃO. NÃO E
DE SE CONHECER DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 119, I, 'L' DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O ART. 169, DO RI DO S.T.F., QUANDO O
PRÓPRIO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA LOGO AO OFERECER A REPRESENTAÇÃO
DECLARA INEXISTIR EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI OBJETO DA ARGÜIÇÃO
QUE LHE FOI DIRIGIDA POR TERCEIROS. LEI N. 7232, DE 29.10.84; DECRETO-LEI 2203-84;
DECRETO 90.654 E DECRETO 90.756/84.

NÃO CONHECIDA



A Corte Gilmar Mendes 
(Presidência: 2008-2010)

(i) Sociedade aberta dos interpretes da
constituição e a realização de audiências
públicas;

(ii) judicialização da vida e da política;

(iii) Ativismo judicial – Omissão inconstitucional
– mandados de injunção e a solução
normativa concretizadora e edição de
súmulas vinculantes, proposta de
abstrativização do controle difuso.

(iv) ADC 12 (nepotismo) e ADC 16 (terceirização)
ADC 18 (cofins)



A Corte Joaquim barbosa? 

Presidência do Min. JOAQUIM BARBOSA (
2012-2014) –

(i) Primeiro ministro negro no STF.
Ministro mais popular na mídia da
história do STF

(ii) Importante autor do livro sobre ações
afirmativas no Brasil ;

(iii) Polêmica presidência e relatoria da AP
470 (mensalão).

(iv) ADC 29 (2012) – Ficha Limpa



Presidência Ricardo Lewandowski
(Presidência: 2014-2016)

(i) Professor da USP;

(ii) Importante autor do livro sobre
intervenção federal;

(iii) Presidiu o julgamento do
impeachment da Presidente
Dilma Roussef no Senado.

(iv) Ampliou RERG e SVs

(v) ADC 44 (Relator Marco Aurélio) –
indeferimento da cautelar em
2016, liminar marco Aurélio 2017,
SL Toffoli em 2017



Presidência Carmen Lúcia

Presidência ( 2016-2018)

(i) Professor da PUCMP. Foi PGE;

(ii) Autora do livro sobre segurança
jurídica;

(iii) Introdução do Vitor, sistema de
inteligência artificial na RERG.

(iv) ADC 41 (2017) e ED-ADC 41(2018)
– cotas nas forças armadas



TEORIA GERAL DO CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE



Noções preliminares

Pressupostos do controle de constitucionalidade

1) Supremacia 
da Constituição

Constituição é hierarquicamente superior às demais 
normas, tanto formal, quanto materialmente.

2) Rigidez
constitucional

Constituições rígidas x flexíveis;
Procedimento diferenciado para modificação da 
Constituição.

3) Legitimidade
democrática

Permitir o controle por parte do povo da atuação de 
seus representantes, de modo a garantir uma 
sociedade aberta dos intérpretes da constituição. 

4) Verificação
de alternativas

(i) Se não seria possível realizar um interpretação
conforme a constituição;

(ii) Se não é possível uma declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto.



Natureza do ato inconstitucional

• FRANCISCO CAMPOS: - Inexistente “lei
inconstitucional é lei aparente”.

• RUY BARBOSA E WILLOUGHBY - Ato Nulo tem
eficácia em regra ex tunc. A decisão é
meramente declaratória.

• HANS KELSEN: - Ato anulável. Eficácia ex nunc.
A decisão é constitutiva negativa.



Espécies de inconstitucionalidade

Quanto a 
origem do 
vício

Formal :
-orgânica; ou
- procedimental ou 
propriamente dita

Material Por vicio no
processo
legislativo

Quanto a 
causa do 
vício

Em razão de ação Omissão:
- Total
- Parcial

Quanto a 
ocasião do 
vício

Originária Superveniente x 
progressiva

Por 
arrastamento

Quanto a
extensão

Total Parcial



Espécies de controle de 
constitucionalidade

Quanto a 
natureza do 
órgão

Político 
ex: veto e parecer da CCJ

jurisdicional

Quanto ao
momento

Preventivo
Ex: CCJ, veto, MS
parlamentar

Repressivo
Ex: Art. 49, V

Quanto aos
órgão

difuso concentrado

Quanto ao
modo de
exercício

Via de exceção ou 
incidental 

Principal, abstrato ou por 
ação

Sistema
brasileiro

Político e judicial, preventivo e repressivo, difuso e 
concentrado, incidental e principal



Modelo brasileiro

• O modelo brasileiro combina traços do modelo
americano e do austríaco. É híbrido. Possui as
seguintes características:

• 1) Difuso + concentrado - Qualquer juiz + Cortes
Constitucionais (STF e, no Estado, os TJs);

• 2) Incidental + principal (ou abstrato);

• 3) Norma nula é possível mitigar, modular os efeitos
da norma (art. 27, lei 9.868/99 - interesse social e
segurança jurídica) => efeitos retroativos (ex tunc)

podem ser mitigados para prospectivos (ex nunc).



NOÇÕES PRELIMINARES



Processo Objetivo

• Noções – não cabe desistência, não se admite
intervenção e sim amicus curiae, não cabe ação
rescisória.

• Legitimidade difere das partes do proc civil

A) natureza

B) sujeitos 

C) controle jurisdicional



Ac.Res. 878

Ação rescisória nº. 878, serventuário do 2º tabelionato
de Notas de Cafelândia pretendia desconstituir o
acórdão proferido na Rep. 665 do Supremo Tribunal
Federal que declarou a inconstitucionalidade de um
decreto paulista.

Decreto nº 44.794/65 restabeleceu o ofício de registro
de imóveis da Comarca de Cafelândia, mas por ter sido
anulado, o autor perdeu a serventia a que tinha
optado.

O Supremo Tribunal entendeu que o particular não tem
legitimidade para intentar ação rescisória.



Precedentes e NCPC 

1) Contexto: Abstrativização, aproximação e

diálogo entre common law e civil law.

2) Teorias: positivista e pós-positivista (Thomas

da Rosa Bustamente)

3) Espécies: normativos (ex: adi); eficácia

impositiva intermediária (ex: ações coletivas); e

meramente persuasiva (ex: controle difuso

migrando para a eficácia intermediária)

4) Elementos: holding, rationale, obter dictum

5) Técnicas: distinguish, overruling, overriding



Visão geral



Visão geral ADC

Parâmetro 

para 

declaração 

Toda Constituição Federal, incluindo Preâmbulo

(problematizar), emendas e tratados com status constitucional

(bloco de constitucionalidade. Problematizar)

Objeto Leis ou atos normativos (autônomos) federal posteriores à

Constituição

Legitimados 

(Após a 

EC45/04)

-Universais;

-Especiais:

(i) Associação de classe de âmbito nacional e Federação

sindical;

(ii) Mesa da assembleia legislativa;

(iii) Governador de Estado ou do DF.

Decisão STF – efeitos vinculantes e erga omnes



COMPETÊNCIA



STF

• STF, art. 102 e 103 da CF e a Mudança de 
perfil no julgamento 

– ADC na Corte Moreira Alves - ADC 1 
(constitucionalidade da EC03/93), possibilidade de 
cautelar (ADC 04) e restrição dos legitimados (ADC 
2, 6, 7, 8)

– ADC na Corte Gilmar Mendes – regulamentação 
pela Lei 9868/99, uso “ativista”? Da ADC (ADC 12 
sobre nepotismo, 16 sobre a terceirização 29 e 
sobre a ficha limpa)

– ADC hoje – ADC 43, 44 45 e SL 1188 caso “Lula”



ADC estadual? 

– Não cabe com base na CF para lei federal

– Mas e tendo como parâmetro a Constituição estadual, 
julgada pelo TJRJ contra lei estadual ou municipal?

• José Afonso da Silva: Não trata do tema, dando a
entender que não caberia. Não há previsão da Constituição
federal e nem na EC 03/93.

• Nagib Slaibi, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes,
Maronini. Ingo, Mitidiero e posição majoritária: Sim,
autonomia do estado-membro e capacidade de auto-
organização (art.26) e competência legislativa supletiva
(art. 24, XI) e representação de inconstitucionalidade (art.
125°e 2º) . Basta previsão na Constituição estadual.



ADC estadual 

– Parâmetro: Constituição estadual

– Competência: TJ

– Objeto: lei ou ato normativo estadual

– Legitimidade: variará de acordo com a 
Constituição estadual (CERJ e CESP não preveem, 
mas podem vir no futuro)



ADC estadual? 

– Cabe ADC estadual contra lei ou ato normativo 
municipal? 



ADC estadual? 

–Cabe ADC estadual contra lei ou ato normativo 
municipal? 

• Nagib Slaibi Filho defende que não porque prefeitos
deveriam ter legitimidade nesta ADC estadual e por
simetria com a Constituição federal que só prevê a ADC
para norma federal

• Respeitosamente, discordo cabe ADC estadual contra lei 
municipal. Não caberia restringir a autonomia estadual a 
priori e a Constituição estadual poderia desenhar um 
modelo onde os prefeitos tivessem tal legitimidade. A CERJ 
não fala em ADC estadual, mas prevê a possibilidade dos 
prefeitos atuarem nas ADIs estaduais (RIs)



LEGITIMIDADE



Petição 
Art. 14. A petição inicial indicará:

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os 
fundamentos jurídicos do pedido;

II - o pedido, com suas especificações;

III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a 
aplicação da disposição objeto da ação declaratória.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de 
instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, 
será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do 
ato normativo questionado e dos documentos necessários
para comprovar a procedência do pedido de declaração de 
constitucionalidade.



Petição 

• Petição

– Pedido: Adstrição vs. Arrastamento? Causa de 
pedir aberta (ADC 01) 

– Cópia do ato normativo e cópia dos documentos 
comprobatórios (art. 14)

– Não admite desistência (art. 16)

– Valor da causa? 



ADC 01 (1993)
– LEGITIMIDADE : Presidente da República, Mesa do Senado e Mesa da Câmara dos

Deputados

– OBJETO: LC 70 / 91 que disciplina a Cofins.

– DECISÃO:

– ADMITIDA: Controvérsia por existir controvérsia: TRF5, juízes do RGS,DF, SP, MG
defendia constitucionalidade e Juízes federais do RJ, PE , SP e RGS decidiram pela
inconstitucionalidade

– PROCEDENTE constitucionalidade não precisava ter sido instituída a COFINS por LC.
Sendo materialmente lei ordinária, pode ser alterada por outra lei ordinária



ADC 01- QO (1993)
– LEGITIMIDADE : Presidente, Mesa do Senado e Mesa da Câmara dos Deputados

– OBJETO: por conta do julgamento LC 70 / 91 que disciplina a Cofins, O Min.
Moreira Alves suscitou questão de ordem quanto À constitucionalidade da EC 03
que criou a ADC

– DECISÃO:

– Voto vencedor do Relator Moreira Alves e maioria:

• 1- fixou ser processo objetivo com rito análogo à ADI ;

• 2 – desnecessidade d atuação do AGU, sob o argumento de que houve silêncio
eloquente da E03;

• 3 – parecer do PGR como custos legis;

• 4- adoção do procedimento até que sobrevenha lei

– Voto vencido Marco Aurélio:

• inconstitucionalidade da EC 03/93 por violar direitos e garantias ao
interromper os processos mediante um processo objetivo sem contraditório e
ampla defesa e ser pior que a avocatória da Constituição de 67 pq não é o STF
que decide quando usar



ADC 08 (2004) 
– LEGITIMIDADE : Presidente da República

– OBJETO: art. 1 e 2 a Lei 9783/99 para evitar liminares para dispensar o pagamento
da contribuição dos inativos, alegando inconstitucionalidade

– DECISÃO:

– ADMITIDA: existência de “controvérsia judicial”, “dissídio judicial”, “antagonismo
interpretativo” , “teses conflitantes” e “verdadeiro estado de insegurança jurídica”

– PROCEDENTE a constitucionalidade dos artigos. Fundamentos: não se presume
exigência de lei complementar, irredutibilidade salarial não é oponível à
instituição/majoração de tributo, não se aplicando À EC20 a alegação da vedação À
progressividade da contribuição e à vedação do confisco no caso concreto



ADC 08 (2004) 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO OBJETIVO DE
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA
JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA. –

O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo
objetivo de controle normativo abstrato, supõe a existência de efetiva controvérsia
judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo
federal.

Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a
instauração do processo de fiscalização normativa "in abstracto", pois a inexistência
de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter, a ação
declaratória de constitucionalidade, em um inadmissível instrumento de consulta
sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal,
descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a
atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.



ADC 08 (2004) 
- O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige a comprovação liminar, pelo
autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, "em proporções
relevantes", de dissídio judicial, cuja existência - precisamente em função do
antagonismo interpretativo que dele resulta - faça instaurar, ante a elevada incidência
de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança
jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave
incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo
federal.



ADC 15  (2007)
- LEGITIMIDADE: Associação Federal de Polícia

- OBJETO : saber se agente, escrivão, papilocopistas e peritos
poderiam progredir para delegado, se existiria uma carreira
única nos termos do art. 144 da Constituição Federal

- DECISÃO:

- inadmissibilidade não se demonstrou controvérsia judicial
relevante.

- ação pretende defender interesses subjetivos específicos



Legitimidade

• Legitimidade universal e especial

– Art. 103, da CRFB/1988, EC R, Mesa da Câmara e 
Mesa do Senador)  EC 45/04 (todos os mesmos 
da ADI)

– Art. 13 da Lei n. 9868/99. Atenção! A Constituição 
mudou e a Lei não. 



Casos anteriores à EC 45/04

– ADC 2 (1999)– negou legitimidade à Associação 
Brasileiras de Embalagens Flexíveis 

– ADC 6 (1998)– negou legitimidade à CSPB –
Confederação dos servidores Públicos do Brasil

– ADC 7 (1999) – negou legitimidade à Câmara e ao 
Prefeito de Chorozinho

– Obs. Atenção! Regras mudaram. Casos julgados 
ainda sob a EC03/03



EC 45/04 e a correção legislativa da 
jurisprudência

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação

declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito

Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



Legitimados universais

• Presidente da República;

• Partido político com representação no Congresso – E 
se perder a representação perde a legitimidade? ADI 
2159 – Aferição é feita no momento de propositura 
da ação. Se tiver neste momento, a ação prossegue. 
Diretório Nacional que propõe. Basta um 
representante no Congresso; 

• Mesa do Senado e Mesa da Câmara dos deputados. 
Atenção! Não é Mesa do Congresso

• Procurador Geral da República;

• Conselho Federal da OAB.



Legitimados especiais

• Exige-se a “Pertinência temática” para ter 
legitimidade ad causam. 

• Governador de Estado e do Distrito Federal;

• Mesa de Assembleia Legislativa estadual ou da 
Câmara Legislativa, no caso do DF

• Confederação sindical e Entidade de classe de 
âmbito nacional. A UNE seria entidade de 
classe? ADI 894

• Associações de âmbito nacional (inclusive 
associações de associações ADI 3153)



ADI 1114 – O STF e
A invenção da pertinência temática

• ADI proposta pela Confederação Nacional dos 
metalúrgicos contra o art. 21 da Lei 8.906/94 que 
prevê honorários de sucumbência para os 
advogados empregados. STF:

• A confederação tem legitimidade;

• A CNM não tem pertinência temática: relação 
entre fins estatutários e a norma impugnada. 

• CNM pode ter grupo de advogados. O interesse 
analisado é objetivo dos fins estatutários e não 
subjetivos, porque a entidade defende interesses 
privados



QUESTÃO

• É possível ajuizar ADC pelo COFECI – Conselho 
Federal dos Corretores de Imóveis contra o § 3º do 
art. 58, da Lei Federal nº 9.649/98, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e

• dos Ministérios e dá outras providências, in verbis:

– “§ 3º - Os empregados dos conselhos de fiscalização de
profissõesregulamentadas são regidos pela legislação
trabalhista, sendo vedadaqualquer forma de
transposição, transferência ou deslocamento para o
quadro da Administração Pública direta ou indireta”



Resposta – ADC 34 (2015)

• Não é possível ajuizar, porque segundo o STF o 
COFECI – Conselho Federal dos Corretores não é 
Associação de Classe de âmbito Nacional. 
Confira:
– “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE

CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSELHO FEDERAL DE
CORRETORES DE IMÓVEIS – COFECI. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
DO PROPONENTE, POR NÃO SE CARACTERIZAR COMO ENTIDADE DE
CLASSE, MAS COMO CONSELHO PROFISSIONAL. AÇÃO QUE NÃO MERECE
SER CONHECIDA In casu, a ação foi proposta pelo Conselho Federal de
Corretores de Imóveis – COFECI, que, como os outros conselhos
profissionais, não se caracteriza como entidade de classe de âmbito
nacional (art. 103, IX, da CF/88), pelo que resta caracterizada sua
ilegitimidade ad causam, o que implica o não conhecimento da presente
ação declaratória de constitucionalidade. “



OBJETO 



Objeto 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Obs. O ato normativo pressupõe grau de generalidade,

autonomia e abstração



ADC 12 (2009) - nepotismo

• LEGITIMIDADE: Associação dos Magistrados Brasileiros

• OBJETO: Resolução 7/2005, do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ - que veda o exercício de cargos, empregos e

funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de

servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no

âmbito do Poder Judiciário.

• DECISÃO:
- Resolução tem generalidade, impessoalidade e abstração para

ser objeto de controle. É de caráter primário

- Resolução do CNJ não viola separação dos poderes nem

princípio federativo

- A Resolução está em sintonia com os princípios constantes do

art. 37, em especial os da impessoalidade, da eficiência, da

igualdade e da moralidade, que são dotados de eficácia imediata.



ADC 16 (2010) –
terceirização do serviço público

• LEGITIMIDADE: Governador do DF

• OBJETO: O art. 71, §1º da Lei 8.666 e sua mitigação pela

Súmula 331, IV do TST .

• DECISÃO: Constitucionalidade do art. 71. Responsabilidade

subsidiária do Estado na terceirização em caso de

inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador.
• Súmula 331, IV do TST: “O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas

obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam

participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 – da

Lei n° 8.666, de 21.06.1993).

• Lei 8666 de 93 Art. 71 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais da execução do contrato. § 1º - A inadimplência do

contrato com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o

registro de imóveis. (grifo nosso)



ADC 29 e 30 e ADI 4578 (2012) –
Ficha Limpa

• LEGITIMIDADE: Partido Popular socialista

• OBJETO: declaração de constitucionalidade das hipóteses

de inelegibilidade instituídas pelas alíneas "c", "d", "f",

"g", "h", "j", "m", "n", "o", "p" e "q" do art. 1º, inciso I, da

Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei

Complementar nº 135/10,

• DECISÃO: Declaração da constitucionalidade das Novas

hipóteses de inelegibilidade da LC 135/10 (iniciativa

popular), salvo em alguns pontos.



ADC 29 e 30 e ADI 4578 (2012) –
Ficha Limpa

• DECISÃO: Declaração da constitucionalidade das Novas

hipóteses de inelegibilidade da LC 135/10 (iniciativa

popular). Confira algumas:
• j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida

por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por

captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de

recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em

campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo

prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;

• k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o

Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da

Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus

mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de

autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição

Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei

Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período

remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos

subsequentes ao término da legislatura;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64.htm


ADC 43, 44  e 46 (2016-2017) 
Caso “Lula”

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE

CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O

ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO

GRAU. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO

JULGAMENTO DO HC 126.292. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL.

REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP

QUE CONDICIONA A EFICÁCIA DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS

CONDENATÓRIOS IRRETROATIVIDADE INAPLICABILIDADE

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.



ADC 43, 44 e 46 (2016-2017)
Caso “Lula” - Liminar Marco Aurélio
• LIMINAR DO MIN. MARCO AURÉLIO: 

• Marco Aurélio criticou a decisão tomada por meio do Plenário Virtual que 

indeferiu a cautelar

• Para ele, houve um atropelamento do mérito das ADCs, que ainda não foi 

julgado. 

• Até o momento, o STF apenas decidiu negar o pedido de liminar para que fossem 

declarados constitucionais os artigos do Código de Processo Penal que 

impedem a prisão antes do trânsito em julgado.



ADC 43, 44 e 46 (2016-2017) 
- Caso “Lula” – AGU vs PGR

• AGU: se posicionou contra a execução antecipada de pena. Para o órgão, a decisão

do STF que passou a permitir a detenção após decisão de segundo grau flexibilizou

o princípio da presunção de inocência. No documento, a AGU, Grace Mendonça,

defendeu que a prisão só deve acontecer após o trânsito em julgado e sustentou

que a Constituição Federal não dá margem para outra interpretação.

• PGR: pediu que os ministros mantenham as decisões mais recentes do tribunal. Em

memorial, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a tese da

execução antecipada da pena foi definida em recurso com repercussão geral

reconhecida, que deve ser seguida por todos os tribunais do país. Decisões

monocráticas, portanto, não poderiam “desrespeitar” o precedente, como vem

ocorrendo, diz Dodge.



SL 1188 (2017)- Dias Toffoli
- Admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros

aspectos legais, a demonstração de que o ato impugnado possa vir

a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia

pública.

- No HC nº 126.292/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori

Zavascki, DJe de 17/5/16, no qual a Corte assentou que a execução

provisória de acórdão penal condenatório formalizado em grau

de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou

extraordinário, não compromete o princípio constitucional da

presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, inciso LVII da

Constituição Federal.

- Plenário da Corte, por maioria, em 5/10/16, quando indeferiu as

medidas cautelares formuladas na ADC nº 43 e na ADC nº 44,

as quais pleiteavam, sob a premissa de constitucionalidade do art.

283 do Código de Processo Penal, a suspensão das execuções

provisórias de decisões penais que têm por fundamento as mesmas

razões de decidir do julgado proferido no HC nº 126.292/SP.



NÃO CABE

• Não cabe por mera controvérsia doutrinária

• Não cabe ADC contra lei ou ato normativo estadual ou

municipal

• Não cabe normas anteriores à Constituição. É caso de

recepção/revogação e não de inconstitucionalidade

• Não cabe contra atos de efeitos concretos

• Não cabe contra projeto de lei

• Não cabe contra súmula ou súmula vinculante



ADC vs CRFB/88

Cabe contra norma Constitucional originária?



ADC 22

Cabe contra norma Constitucional originária?

- Não! Veja ADC 22:

- Legitimidade: Confederação do Elo Social

- Objeto: Artigo 5º. Parágrafo LXXVII – da Constituição da República

Federativa do Brasil para o deferimento de justiça gratuita a instituições

sociais em prol do exercício da cidadania.”

- Decisão: “Fazendo-o, avanço, sem demora, para assentar que a

alínea “a” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal institui a ação

declaratória de constitucionalidade, tão somente, de “lei ou ato normativo

federal”. Portanto, não se presta à declaração de constitucionalidade

de dispositivo da própria constituição, em sua redação originária. Isso

posto, indefiro liminarmente a petição inicial, o que faço com fundamento

no art. 15 da Lei n° 9.868/1999”

- ”



ADC vs MP

Cabe contra medida provisória não convertida em lei?



ADC 9 (2001)

Cabe contra medida provisória não convertida em lei?

- Sim. O STF deferiu a cautelar na ADC n 9 contra a

MP 2152-2/2001 pela constitucionalidade dos art.

14 e 18 e indeferiu em relação ao 21, 22 e 23 (crise

de energia elétrica). Ver ADI 2468.

- "(a) sustar a prolação de qualquer decisão, cautelar, liminar ou de mérito e a

concessão de tutelas antecipadas, que impeça ou afaste a eficácia dos arts.

14, 15, 16, 17 e 18 da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001;

- (b) suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos de quaisquer decisões,

cautelares, liminares ou de mérito e a concessão de tutelas antecipadas, que

tenham afastado a aplicação dos preceitos da citada Medida Provisória".

- Obs. Se a MP perder a eficácia, a ADC perderá o

objeto.



PROCEDIMENTO



Visão geral do procedimento

1- Petição do legitimado (art.3º, 4 e 5 da Lei 9868)

2- Relator em primeira análise (art.6); 

3- Manifestação do AGU e do PGR (art. 8) 

4- Tutelas de urgência (Plenário ou ad referedum) –
art. 10 a 12

5- Pode ouvir amicus curiae ou convocar audiência 
pública (art. 7 e 9)

6- Decisão do Tribunal (8 quórum de instalação e 6 
do quórum de deliberação, ou seja, votos para 
inconstitucionalidade)



2. Análise preliminar do relator

a) Manda emendar da petição; ou

b) indefere petição por não receber

c) relator julga improcedente liminarmente

d) Relator manda para parecer do PGR em 15 dias ou

abre para ouvir AGU

e) Pode conferir cautelar ad referendum do plenário



3. “Legitimidade passiva”

• A rigor, não existe por se tratar de um processo objetivo.

• No entanto, pessoa ou órgão responsável pela edição de

norma faltante realiza defesa do ato.

• E na ADC? Isso não faz sentido. Afinal, vai haver a defesa

da constitucionalidade do ato.

• O projeto de Lei 2960/77 que resultou na Lei 9868/99 chegou

a prever a manifestação dos legitimados do art. 103, mas

foram vetados pelo Presidente da República



3. AGU e PGR

• PGR oferece parecer na condição de custus
legis

• AGU defende a constitucionalidade do ato 
impugnado. 

– É indispensável na ADC a participação do AGU? 

– O AGU está obrigado na ADI? 



AGU

• É indispensável a participação do AGU na 
ADC?  NÃO
– Ação Declaratória de Constitucionalidade. Incidente de Inconstitucionalidade 

da Emenda Constitucional nº 03/93, no tocante à instituição dessa ação. 
Questão de ordem. Tramitação da Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
Desnecessidade de pronunciamento do Advogado Geral da União. Incidente 
que se julga no sentido da constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 
03/93, no tocante à Ação Declaratória de Constitucionalidade" (STF, ADC nº 1, 
relator Min. Moreira Alves, em 27/10/1993, DJU 16/06/1995 - grifado).

– Posição minoritária: Guilherme Peña defende que deveria, já que a
improcedência pode conduzir à inconstitucionalidade. Concordamos.



AGU

• O AGU está obrigado a defender a 
constitucionalidade na ADI? NÃO 

– Se já tiver decisão do STF mesmo que no controle 
difuso, o AGU não esta obrigado a defender a 
constitucionalidade da norma . Houve mudança de 
entendimento

– ADI 72  STF entendia necessária

– ADI 1616 e 3916 passou a dispensar



4. Cautelar em ADC

Cabia cautelar em ação declaratória de

constitucionalidade antes do Art. 21, da Lei 9.868/99

autorizar tal possibilidade?

Cabe cautelar sem previsão legal ou constitucional?

Em caso positivo, qual fundamento? E quais os

efeitos?



Regras da Cautelar em ADC

Constituição de 1988

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-

lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas

de inconstitucionalidade;



Regras da Cautelar em ADC

Lei 9868/99:
Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria

absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida

cautelar na ação declaratória de constitucionalidade,

consistente 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

seu julgamento definitivo.

Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo

Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário

Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo

de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da

ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda

de sua eficácia.



Requisitos

• Fumus boni juris – razoabilidade da tese

apresentada

• Periculum in mora – relevância do pedido em

caso de demora da decisão demandada

• Conveniência da cautelar em razão de análise

comparativa do benefício esperado e do ônus da

suspensão provisória dos processos



REP 933 (1975)
• LEGITIMIDADE: Procurador Geral da República

• OBJETO: Res 1/74 do TJ que dava posse a magistrados comprometendo

certas garantias constitucionais

• DECISÃO: deferimento da cautelar para suspender a posse. Fundamentos:

•1- Thompson Flores, Rodrigues Alckmin e maioria: regimento do

STF permite, poder de cautela inerente e não se aplica extensão de

efetios pelo Senado e dificuldade de depois de nomeados retirar.

•2- Voto vencido Xavier Albuquerque: não preenchidos requisitos do

regimento de grave dano, decisão em definitivo posteriormente poderia

ser tomada sem prejuizo



REP 933 (1975)
I. REPRESENTAÇÃO PROVOCADA POR MAGISTRADOS PARA OBTER

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DA

RESOLUÇÃO N. 1/75 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS QUAIS

COMPROMETEM SUAS GARANTIAS, ASSEGURADAS PELA

CONSTITUIÇÃO.

II. PEDIDO DE MEDIDA PREVENTIVA VISANDO GARANTIR A EFICACIA

DE ULTERIOR DECISÃO DA CAUSA, CONCRETIZADA NA SUSPENSÃO

DA EXECUÇÃO DAS NORMAS TIDAS COMO INCONSTITUCIONAIS.

III. EMBORA A SUSPENSÃO DA LEI OU DECRETO, TIDOS COMO

INCONSTITUCIONAIS, CAIBA AO SENADO FEDERAL, NADA IMPEDE

QUE, VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS A QUE SE REFERE O ART. 22,

IV, C.C. O ART. 175 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL, EXPEDIDOS COM BASE NA CONSTITUIÇÃO, ART. 120, C,

SEJA ELA CONCEDIDA. RAZOES QUE CONSPIRAM EM PROL DESTA

AFIRMAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADMITINDO-A, EM CASOS SEMELHANTES, FUNDADOS NO ART. 4., DA

LEI N. 2.271/54, C.C O ART. 7., II, DA LEI N. 1.533/51. IV. DEFERIMENTO DA

MEDIDA. VOTOS VENCIDOS.



ADC 04 (1998)
LEGITIMIDADE: Presidente da República

OBJETO: MP 1570/97 convertida na Lei n. 9494/97, que veda deferimento de

cautelar contra a Fazenda Pública.

DECISÃO: Constitucionalidade da medida e constitucionalidade da cautelar

• Voto do Relator: Sidney Sanches. Acompanharam (Moreira Alves,

Sepúlveda). Argumentos:

- art. 102, l, p – fala de cautelar apenas na ADI o que não significa que

não cabe na ADC. Interpretação sistemática. Pode sim.

• Cautelar decorre do poder geral de cautela do Judiciário, como já

decidido na ADC 01

• Forma de harmonizar o sistema misto de controle de

constitucionalidade. Cautelar na ADI também paralisa controle difuso e

não apenas na ADC (Moreira Alves)



Voto vencido Marco Aurélio –
ADC 04 (1998)

LEGITIMIDADE: Presidente da República

OBJETO: MP 1570/97 convertida na Lei n. 9494/97, que veda deferimento de

cautelar contra a Fazenda Pública.

DECISÃO: Constitucionalidade da medida e constitucionalidade da cautelar

•Voto vencido: Marcos Aurélio, acompanhado por Ilmar Galvão

• art. 102, l, p –não prevê cautelar para ADC, logo, não cabe.

• A omissão do constituinte foi proposital

•Atuação do STF significaria queimar etapas processuais, impedindo

em abstrato as liminares de seguir o curso



Voto concorrente Celso Mello –
ADC 04 (1998)

LEGITIMIDADE: Presidente da República

OBJETO: MP 1570/97 convertida na Lei n. 9494/97, que veda deferimento de

cautelar contra a Fazenda Pública.

DECISÃO: Constitucionalidade da medida e constitucionalidade da cautelar

•Voto Concorrente:Celso Mello. Efeitos:
• Incide unicamente sobre pedidos de tutela antecipada formulados contra a

Fazenda Pública que tenham por pressuposto a constitucionalidade ou

inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9494/97;

•Inibe a prolação por qualquer juiz ou Tribunal de ato decisório sobre o

pedido de antecipação de tutela, que deduzido contra a Fazenda Pública, tenha

por pressuposto a questão específica da constitucionalidade ou não da norma

inscrita no art. 1º da Lei 9494/97

• Não se aplica retroativamente aos efeitos já consumados como

pagamentos já efetuados decorrentes de decisões antecipatórias de tutela

anteriormente proferidas

•Estende-se às antecipações de tutela, ainda não executadas, qualquer que

tenha sido o momento da prolação do respectiva ato decisório

•Suspende a execução dos efeitos futuros, relativos a prestações

pecuniárias de trato sucessivo, emergentes de decisões antecipatórias que

precederam ao julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do

pedido de medida cautelar formulado na Ação Declaratória de

Constitucionalidade 4-DF



Ementa - ADC 04 (1998)
2. Algumas instâncias ordinárias da Justiça Federal têm deferido tutela

antecipada contra a Fazenda Pública, argumentando com a

inconstitucionalidade de tal norma. Outras instâncias igualmente ordinárias

e até uma Superior - o S.T.J. - a têm indeferido, reputando constitucional o

dispositivo em questão.

3. Diante desse quadro, é admissível Ação Direta de Constitucionalidade,

de que trata a 2ª parte do inciso I do art. 102 da C.F., para que o Supremo

Tribunal Federal dirima a controvérsia sobre a questão prejudicial

constitucional. Precedente: A.D.C. n 1. Art. 265, IV, do Código de Processo

Civil.

4. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,

nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de lei ou ato normativo

federal, produzem eficácia contra todos e até efeito vinculante,

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo,

nos termos do art. 102, § 2º , da C.F.



Ementa - ADC 04 (1998)
5. Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que

assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de

mérito. E assim é, mesmo sem expressa previsão constitucional de

medida cautelar na A.D.C., pois o poder de acautelar é imanente ao de

julgar.

8. Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se

suspender, "ex nunc", e com efeito vinculante, até o julgamento final da

ação, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que

tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do

art. 1º da Lei nº 9.494, de 10.09.97, sustando-se, igualmente "ex nunc", os

efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido.



Referendo ADC 27 (2015)
Legitimado: Associação Nacional das Franquias postais

do Brasil

Objeto: arts 6 e 7ºda Lei 11.668/2008 que dispõem sobre o

exercício dos contratos de franquia postal (seriam

fechadas agências)

Decisão: ausência de urgência porque esse tipo deve ser

tratado no controle difuso e não no abstrato que é

processo objetivo. Indeferida cautelar.

Curiosidade: pauta comprometida pelo julgamento do

mensalão AP 470



Prorrogação da Cautelar em ADC

Art. 21, parágrafo único da Lei 9.868 – 180 dias.

Podem ser prorrogados?

1) Corrente 1- Ives Gandra, Marinoni, Ingo e

Mitidiero sim, com manutenção dos efeitos plenos

durante prorrogação;

2) Corrente 2 - Fredie Didier - não , o que pode

ocorrer é suspender um determinado processo no

caso concreto, nos termos do art. 265 do CPC,

mas não tudo em abstrato ultrapassado o prazo.



ADC 11 (2005) e ADC 11 QO (2009)

• Legitimidade: PGR

• Objeto: MP 2180-35 que altera o o art. 1º-B à Lei

federal nº 9.494/97, modificando o prazo para

embargos à execução contra À Fazenda Pública.

• Decisão:

- ADC 11 defere a cautelar para manter a

constitucionalidade ante o dissídio judicial

- ADC 11 QO - O STF maioria prorrogou o prazo

da liminar concedida na ADC, vencido o Min.

Marco Aurélio.



ADC 18 QO e QO2 (2009)

• Legitimidade: Presidente da República

• Objeto: Art. 3º, §2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98.

COFINS e PIS/PASEP. Base de cálculo.

Faturamento (art. 195, inciso I, alínea "b", da CF).

Exclusão do valor relativo ao ICMS.

• Decisão:

- ADC 18 QO e QO2 prorrogou por mais de 180 o

prazo da cautelar



Pedido de reconsideração

Se for negado cabe pedido de reconsideração?

E se for deferida a cautelar também caberia?



Pedido de reconsideração

• Dimitri Dimulis e Soraya Lunardi (rcl 2653):

• Sim, se a cautelar for negada, cabe desde

que tenha ocorrido fato novo

• Não, se a cautelar for deferida, neste caso,

não cabe reconsideração para desfazer.



5. Amicus curiae e audiência pública

• Não cabe intervenção de terceiro (art. 18). 

• Flexibilizado por interpretação sistemática 
com Art. 7º e art. 9º permite amicus curiae e 
audiência pública

• Prazo de 30 dias, nos termos do art. 20, 3º (em 
tese. Na ADC 11 levou mais de 10 anos)

• Modelos Fux e Modelo Gilmar Mendes de 
Audiência pública. 



6. Decisão

• Relator após ouvir, entrega o relatório para demais
ministros e pede dia para julgamento ao Presidente
do STF

• Presidente tem poder discricionário para montar a
pauta.

• Respostas à crítica. Toffoli introduziu pauta temática
por semestre para 2019.1 (ambiental, indígena,
servidor e previdenciário)



Quórum

Quórum de instalação – art. 22 da Lei 9.868

• 08 (oito) Ministros (2/3 de seus membros)

Quórum de aprovação – art. 10 e 23

• Maioria absoluta  pelo menos 06 dos 11 Ministros 
do S.T.F.

Obs. Cautelar ad referendum pelo relator e caso de 
urgência.



Efeitos da decisão

• Erga omnes

• Vinculante

• ex tunc (regra) de mérito na ADC – pode 
modular

• ex nunc na cautelar (regra) – na ADC 09 na 
atribuiu efeitos ex tunc à suspensão



Modulação – art. 27

• Dirley da Cunha Jr – não caberia porque 
apenas caberia quando reconhece 
inconstitucionalidade preexistente. Errado!

• Luís Roberto Barroso: Ampla controvérsia por 
explicar necessidade de modular efeitos ex 
tunc, ex nunc, pro futuro ,art. 27 da Lei n. 
9868/99 mesmo na ADC

• ADI 3462 (2010). Inf. 600 – “modulação
pressupõe declaração de inconstitucionalidade
prévia.” Obs. Não explicita o que significa.



Cabe recurso?

• Em regra, não. Ver: 

– Art. 26. A decisão que declara a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da
lei ou do ato normativo em ação direta ou em
ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a
interposição de embargos declaratórios, não
podendo, igualmente, ser objeto de ação
rescisória.



Cabe recurso?

• Cabem embargos de declaração (omissão, 
contradição ou obscuridade) da decisão ex: ED 
na ADC 41

• E as decisões monocráticas são passíveis de 
agravo da decisão do relator que indeferir a 
inicial para o plenário (art.4, art. 12-c e art. 
15)



ADC 41 (2017) –
Cotas nas Forças armadas

LEGITIMIDADE: Conselho Federal da OAB

OBJETO: Lei 12.990/2014 que instituiu cotas às Forças Armadas

DECISÃO : Constitucionalidade. Fundamentos:

1 – Cotas não violam o princípio do concurso público e da eficiência já que há

nota de corte.

2 - É compatível com o princípio da igualdade e da proporcionalidade a

reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento

de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública

direta e indireta.

3- É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de

heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e

garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



Tese da ADC 41 (2017) –
Cotas nas Forças armadas

Decisão:

4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral

constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É

constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no

âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a

utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de

heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa

humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



ADC 41 ED(2018) –
Cotas nas Forças armadas

• EMBARGANTE: EDUCAFRO

• OBJETO: Lei 12990/14 aplica-se Às Forças Armadas?

• DECISÃO: Sim.

• EMENTA: Direito Constitucional. Embargos de Declaração em ADC.

Aplicabilidade da política de cotas da Lei 12.990/2014 às Forças Armadas.

Provimento. 1. As Forças Armadas integram a Administração Pública Federal, de

modo que a vagas oferecidas nos concursos por elas promovidos sujeitam-se à

política de cotas prevista na Lei 12.990/2014. 2. Embargos de declaração providos.

(...) Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu

provimento aos embargos de declaração, ao entendimento de que as vagas

oferecidas nos concursos promovidos pelas Forças Armadas sujeitam-se à

política de cotas prevista na Lei 12.990/2014. Presidiu o julgamento a Ministra

Cármen Lúcia. Plenário, 12.4.2018.



Coisa julgada

• Existe entendimento que não há coisa julgada

– Barroso: existe quando julga inconstitucional, mas 
não quando considerar lei constitucional, caso em 
que seria possível propositura de nova ação

– Daniel Assunção: não é o melhor entendimento.
Existe mesmo na ADC, mas alterações de
circunstâncias fáticas, permite propor nova ação,
análogo ao que ocorre das ações continuativas
(ex: alimentos)



Decisões no controle difuso

• Não transitou em julgado, Tribunal pode rever 
para de alinhar à decisão da ADC

• Transitou em julgado, mas ainda está no prazo 
para propor ação rescisória. 

• Expirou o prazo para ação rescisória, Barroso
defende possibilidade de juízo de ponderação



Súmula 343

• Súmula 343: Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a
decisão rescindenda se tiver baseado em
texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais.



Súmula 343
• RE 590.809, Tema 136 da RGRE (2014): Não cabe ação rescisória

quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento
firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do
acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do
precedente.

• RE 730.462, tema 733 da RGRE (2015): A decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a
automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que
tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será
indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do
CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



NCPC
• NCPC, Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 

quando: V - violar manifestamente norma jurídica;

• § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, 
contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em 
julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de 
distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu 
fundamento. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

• § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá 
ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de 
situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não 
examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei nº 
13.256, de 2016) (Vigência)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art4


NCPC
• AR 1981 e AC 1409: No tocante à preliminar de incidência da Súmula 343 do

Supremo Tribunal Federal, ressalto que, em se tratando de ofensa à norma
constitucional, ao comentar o art. 966, V, do Código de Processo Civil, Humberto
Theodoro Junior pondera que "a súmula 343 não deixa de se aplicar,
invariavelmente, às ações rescisórias, cujo objeto envolva tema constitucional.
Mas, o que não se justifica é o seu afastamento em caráter absoluto na aplicação
do art. 966, V, do NCPC, quando se cogitar de ofensa à norma constitucional"
(Curso de Direito Processual Civil, Volume III, 50ª edição, Editora Forense, p. 864).
Conforme já afirmou o Pleno do Supremo Tribunal Federal, "Preliminar de
descabimento da ação por incidência da Súmula STF 343. Argumento rejeitado
ante a jurisprudência desta Corte que elide a incidência da súmula quando
envolvida discussão de matéria constitucional." (Ação Rescisória 1409/SC, Rel.
Min. Ellen Gracie).
[AR 1.981 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min. Dias Toffoli, P, j.
20-2-2018, DJE 39 de 1-3-2018.]

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=343.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=343.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=343.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=1409&classe=AR
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=14419064


Questão da PGERJ 
(13º concurso)

• Em ação declaratória de constitucionalidade
julgada procedente, o Supremo Tribunal
Federal considerou válido determinado
dispositivo legal.

• Indaga-se: se vier a ser posteriormente
ajuizada ação direta de inconstitucionalidade
tendo por objeto o mesmo dispositivo legal,
pode o Supremo Tribunal Federal voltar a se
pronunciar sobre a matéria?



Resposta à questão da PGERJ 
(13º concurso)

• O STF entende que não há constitucionalidade
superveniente, então. Então, não se admite
que uma norma declarada inconstitucional
seja, posteriormente, declara constitucional.

• O contrário é possível: declarado um texto
constitucional, pode ser posteriormente
declarado inconstitucional com alteração na
situação fática ou jurídica, modificando o
entendimento do Tribunal



Resposta à questão da PGERJ 
(13º concurso)

• Marinoni, Ingo e Mitidiero: eficácia preclusiva
da decisão que julgou constitucional a norma
apenas obsta a rediscussão da
constitucionalidade no mesmo processo. Não
impede ajuizamento de nova ação. Afinal, há
causa de pedir aberta no controle, bem como
é possível mudança superveniente das
circunstâncias fáticas.



Semelhanças entre ADI vs ADC

• Causa de pedir aberta

• Imprescritíveis

• Vedada intervenção de
terceiro

• Admite amicus curiae

• Não cabe contra lei
municipal

• Mesmos legitimados do
art. 103

• Pertinência temática

• Cautelar precisa de
maioria absoluta

• Cautelar em regra tem
efeitos ex nunc

• Obrigatória manifestação do
PGR

• Possibilidade de modulação

• Eficácia vinculante e erga
omnes

• Decisões de mérito são
irrecorríveis. Não cabe ação
rescisória

• Vedada a desistência

• Quórum de 8 p/ instalar e 6 p/
declarar (in)constitucionalidade

• Pode criar ADI/ADC estadual
com base na CE, julgada pelo
TJE



Diferenças entre ADI vs ADC

ADI ADC

Lei ou normativo federal ou estadual Só lei ou ato normativo federal

Procedência gera inconstitucionalidade Procedência confirma constitucionalidade

Improcedência significa
constitucionalidade

Improcedência significa
inconstitucionalidade

Não exige controvérsia Controvérsia judicial

Cautelar: sustação da norma, suspensão 
do julgamento dos processos, torna 

aplicável lei anterior se existente

Cautelar: Juízes e tribunais suspendem
julgamento dos processos que envolvam 
aplicação da lei

Não há prazo limite da cautelar Prazo cautelar de 180 dias. Prorrogável

AGU obrigado a participar AGU não é obrigado (ADC 01)
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