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Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Cabimento: Pode-se propor ADI contra leis estaduais e federais 

editadas na vigência da CF, leis orçamentárias, atos normativos, 

emendas constitucionais e ADCT (não cabe contra normas originárias), 

Constituição Estadual e Lei Orgânica do DF (em matéria estadual), 

medidas provisórias e tratados internacionais. 

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Petição inicial: deve indicar o dispositivo impugnado e os 

fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das 

impugnações e o pedido, com suas especificações. Quando for 

subscrita por advogado, deve vir acompanhada do instrumento de 

procuração. 

- Petição inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente: 

indeferimento liminar pelo relator. Cabe agravo dessa decisão. 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Pedido de informações: o relator irá pedir informações ao órgão ou 

autoridade responsável pelo ato impugnado. Devem ser prestadas em 

30 dias do recebimento do pedido. 

- Não cabe intervenção de terceiro. 

- Amicus curiae: é possível, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes. 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Manifestação do AGU: apesar de ser obrigatória, ele não precisa 

defender o ato impugnado. Manifestação em 15 dias. 

- Manifestação do PGR: exerce o papel de fiscal da lei e atua em todas 

as ações de controle abstrato. Note que mesmo que ele tenha sido o 

responsável pela propositura da ADI, o seu parecer não precisa ser, 

necessariamente, pela declaração de inconstitucionalidade. 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- É possível que o PGR se manifeste em sentido contrário, sem que isso 

caracterize a desistência da ação. 

- Prazo para manifestação: 15 dias. 

- O relator pode solicitar novas informações, designar perito (ou 

comissão de peritos), realizar audiência pública e solicitar informações 

aos Tribunais Superiores e outros tribunais acerca da aplicação da 

norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. As informações serão 

prestadas em 30 dias. 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Medida Cautelar. Pode ser concedida (decisão de maioria absoluta 

dos membros do tribunal), após a oitiva dos órgãos ou autoridades 

dos quais emanou o ato impugnado (prazo para manifestação: 5 dias). 

- Caso entenda necessário, o relator poderá ouvir o AGU e o PGR em 

um prazo de três dias.  

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- No julgamento do pedido de medida cautelar, pode haver 

sustentação oral feita pelos representantes judiciais do requerente e 

das autoridades/órgãos responsáveis. Em caso de excepcional 

urgência, a cautelar poderá ser deferida sem a oitiva destes órgãos. 

- Efeitos da medida cautelar: eficácia erga omnes e efeito ex nunc (mas 

pode ser ex tunc); se for o caso, pode haver repristinação (a não ser 

que isso seja expressamente vedado na decisão). 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Caso entenda necessário, o relator pode, após a prestação das 

informações e das manifestações do AGU e PGR, submeter o processo 

diretamente ao Tribunal, que poderá fazer o julgamento definitivo da 

ação. 

 

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Decisão na ADI: quórum mínimo de oito ministros. A norma será 

considerada constitucional ou inconstitucional se houver a 

manifestação de pelo menos seis ministros em um dos sentidos. 

- É uma decisão irrecorrível, mas podem ser interpostos embargos 

declaratórios. 

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- 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. 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Interpretação conforme a Constituição: caso seja possível fazer mais 

de uma interpretação, o STF poderá eliminar as possibilidades que são 

incompatíveis com o texto constitucional, mantendo as interpretações 

que são compatíveis com a CF. A lei não é excluída do ordenamento, 

apenas limitam-se as possibilidades de interpretação. 

 

 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Declaração de inconstitucionalidade com redução de texto: permite a 

supressão de todo o texto impugnado ou de uma frase, expressão ou 

palavra (princípio da parcelaridade). 

- Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e 

declaração parcial de nulidade sem redução de texto: restringe a 

aplicação a alguns casos ou situações em que a aplicação da lei é 

possível sem ofensa à Constituição.  

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

- Nesse caso, os dispositivos permanecem válidos, mas não serão 

aplicados a determinados casos. 

- Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade: é 

possível, mas não é muito comum. 

 

 

 

 

 


