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Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

- Ainda que, como regra geral, o exercício da competência legislativa 

não seja um dever, em determinadas situações a CF/88 impõe ao 

legislador a obrigação de editar atos normativos (Dimoulis e Lunardi). 

- Quando esta obrigação não é devidamente atendida, a ADI por 

omissão pode ser proposta para tentar sanar o problema. 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

- A ADI por Omissão não está claramente prevista na CF/88 e apenas 

em 2009 esta ação foi devidamente regulamentada, com alterações na 

Lei n. 9.868/99. 

- O objetivo desta ação é tornar efetiva uma disposição constitucional 

que dependa de complementação (omissão inconstitucional do 

legislador ou administrador).  

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

- Legitimados ativos: os mesmos da ADI.  

- No que couber, segue-se o mesmo procedimento usado na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por ação; a diferença é que o AGU não 

costuma ser intimado, mas, se o relator entender necessário, poderá 

solicitar a sua manifestação. 

- É possível a concessão de medida liminar, nos termos dos arts. 12-F e 

12-G da Lei n. 9.868/99. 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

- Decisão: se a inconstitucionalidade por omissão for declarada (quórum 

de 2/3 dos ministros e decisão por maioria absoluta), será dada 

ciência ao Poder competente para que adote as providências 

necessárias; porém, não há, de fato, vinculação deste Poder. 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

- No julgamento da ADIn por Omissão nº 1.458-DF, entendeu-se que 

“não assiste ao Supremo Tribunal Federal, em face dos próprios limites 

fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por 

omissão (CF, art. 103, parágrafo 2º), a prerrogativa de expedir 

provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do 

órgão legislativo inadimplente”. 

 

 

 



Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

- STF: já estabeleceu prazo de 18 meses para que o congresso 

elaborasse a norma reclamada e eliminasse o “estado de 

inconstitucionalidade” (ADI n. 3.682) 

- Observação: se o responsável pela omissão for um órgão 

administrativo, as providências para sanar a omissão devem ser  

adotadas em até 30 dias (ou em outro prazo estabelecido na decisão). 

Neste caso, a sentença teria um caráter mandamental, ainda que não 

haja sanção, caso as providências não venham a ser adotadas. 

 


