
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Liz Rodrigues 

Controle de Constitucionalidade 

Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

        



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- Ação Declaratória de Constitucionalidade: é o oposto da ADI e está 

prevista no art. 102, I, “a” da CF. Visa confirmar a constitucionalidade 

de uma norma jurídica. 

- Cabimento: em face de lei ou ato normativo federal; a petição inicial 

deve indicar a existência de controvérsia judicial relevante sobre a 

aplicação da disposição objeto da ação declaratória. 

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- A finalidade da ADC é confirmar, definitivamente, a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinado 

dispositivo, acabando com a divergência e trazendo segurança 

jurídica. 

 

 

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- Legitimados ativos: estão previstos no art. 103 da CF e são o Presidente 

da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 

Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa, a Mesa de Assembleia 

Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de 

Estado, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-

Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional ou 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- Não se admite a intervenção de terceiros, há manifestação do PGR e 

não há intimação do AGU (afinal, o ato não está sendo impugnado).  

- Podem ser requisitadas informações, designados peritos, realizadas 

audiências públicas e o relator também pode pedir informações aos 

Tribunais Superiores e outros Tribunais sobre a aplicação da norma 

questionada. 

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- Pode ser deferida medida cautelar; nesse caso, a medida consiste na 

determinação de que os juízes e tribunais suspendam o julgamento 

dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo 

discutido. 

- A petição inicial deve indicar o dispositivo questionado, o fundamento 

do pedido e demonstrar a existência de controvérsia judicial relevante.  

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- Não se pode desistir do processo após a propositura da petição inicial. 

- O STF não fica limitado aos fundamentos apresentados na petição 

inicial. 

- Medidas cautelares: o STF entende serem possíveis, desde que com o 

voto favorável da maioria absoluta dos Ministros.  

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- A cautelar não pode declarar liminarmente a constitucionalidade da 

norma questionada, mas pode suspender os processos que envolvam 

a aplicação do dispositivo discutido na ADC (Dimoulis e Lunardi). 

- Decisão: é obrigatória a presença mínima de 8 ministros. A declaração 

de constitucionalidade ou inconstitucionalidade se dá pelo voto 

favorável de, pelo menos, seis ministros. 

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- Efeitos erga omnes e vinculantes. Se a decisão for pela 

inconstitucionalidade, os efeitos geralmente são retroativos (há 

possibilidade de modulação). 

- É uma decisão irrecorrível, mas podem ser interpostos embargos 

declaratórios. 

 

 

 

 

 



Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

- O STF poderá modular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, em razão de segurança jurídica ou excepcional 

interesse social. Nesse caso, os efeitos serão restringidos ou se 

decidirá que ela terá efeitos ex nunc ou pro futuro caso haja a 

aprovação de 2/3 dos ministros. 

- Eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do 

Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e 

Municipal. 

 

 


