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Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Controle Concentrado: realizado apenas pelo STF, é feito de modo 

abstrato, sem relação com direitos subjetivos ou conflitos entre partes. 

A propósito, não há partes nas ações de controle concentrado, apenas 

legitimados. 

- Ações de controle concentrado: Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, Ação Declaratória 

de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental e ADI Interventiva. 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Em todos os casos, busca-se garantir a supremacia da Constituição. 

- A partir do momento que a ação é proposta, o legitimado não pode 

mais dela desistir. 

- Não se admite intervenção de terceiros; porém, pode haver a 

participação do amicus curiae, que é autorizado a oferecer memoriais 

e fazer sustentação oral. 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Note que qualquer norma constitucional vigente no momento da 

propositura da ação pode ser utilizada como parâmetro para o 

controle de constitucionalidade – exceto o Preâmbulo da CF/88, que 

não tem força normativa. 

- Qualquer lei ou ato normativo abstrato e geral pode ser objeto de 

controle concentrado.  

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Ação Direta de Inconstitucionalidade: Prevista no art. 102, I, “a” da CF.  

- Regulamentada pela Lei n. 9868/99, visa declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou 

distrital (nesse caso, quando a lei em questão disser respeito a uma 

das competências estaduais exercidas pelo DF), mesmo antes da sua 

entrada em vigor. 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Não cabe ADI em face de leis ou atos normativos municipais. 

- Objeto: atos normativos de caráter abstrato e leis, em sentido amplo 

(mesmo que a lei seja de efeitos concretos).  

- Note que se o ato normativo for de efeito concreto (objeto 

determinado e destinatário certo, ato administrativo material), não 

cabe ADI.  

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Também não cabe em relação às súmulas, pois estas não tem a 

generalidade e a abstração próprias das leis.   

- É preciso que a norma questionada ainda esteja vigente (se ela já tiver 

sido revogada, só é possível fazer o controle concreto). Os parâmetros 

serão as normas constitucionais em vigor. 

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Legitimados ativos: estão previstos no art. 103 da CF.  Conforme o 

entendimento do STF, alguns podem impugnar qualquer matéria 

(legitimados universais – PR, PGR, Mesa da Câmara dos Deputados e 

do Senado, Conselho Federal da OAB e Partido Político com 

representação no Congresso Nacional no momento da propositura da 

ADI) e outros só podem impugnar matérias em que demonstrem ter 

comprovado interesse. 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Estes são os legitimados especiais – Governadores de Estado e do DF, 

Mesa de Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, Confederação 

Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

- Atenção: UM sindicato, federação ou central sindical não podem 

propor ADI; em relação ao partido político, a perda da representação 

no Congresso após a propositura da ADI não afeta a sua tramitação. 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Características: o STF deve se ater ao pedido, mas não fica vinculado à 

causa de pedir apresentada pelo legitimado ativo (pode declarar a 

inconstitucionalidade com base em outro parâmetro).  

- Esta é uma ação de natureza dúplice, pois se a inconstitucionalidade é 

declarada, eventual ADC seria improcedente; se o pedido de 

inconstitucionalidade for improcedente, a ADC será procedente (e a lei 

será declarada constitucional). 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Transcendência dos motivos determinantes: os fundamentos da 

decisão também possuem efeito vinculante (e não só a parte 

dispositiva da sentença). 

- Efeitos da decisão: como regra, os efeitos são erga omnes (mas o STF 

pode modular os efeitos e restringir a eficácia em relação a atos já 

praticados ou a determinadas situações). 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Não é necessário informar o Senado, pois a decisão tem força 

suficiente para retirar a norma do ordenamento. 

- Como regra geral, a lei ou ato normativo perdem o efeito desde o seu 

momento de origem (ex tunc), mas o STF pode modular os efeitos 

temporais (ex nunc ou pro futuro), desde que a decisão seja tomada 

por 2/3 de seus membros e seja motivada por questões de segurança 

jurídica ou excepcional interesse social.  

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Vinculação: todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a 

Administração Pública (federal, estadual e municipal) ficam vinculados 

à decisão de mérito da ADI.  

- Essa vinculação não alcança o próprio STF e nem as atividades 

normativas do Poder Legislativo. 

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Pode haver a repristinação da norma anterior, que havia sido 

revogada pela norma declarada inconstitucional. Esse efeito pode ser 

afastado a pedido do autor e o STF deve decidir expressamente sobre 

ele, fundamentando a modulação dos efeitos em motivos de 

segurança jurídica ou excepcional interesse social. O pedido deve ser 

aprovado por 2/3 dos membros do STF. 

 

 

 

 


