
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Liz Rodrigues 

Controle de Constitucionalidade 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

        



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: prevista no 

art. 102, §1º da CF, é regulamentada pela Lei n. 9.882/99. 

- Objeto: evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de 

ato do Poder Público. É cabível, também, quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativa 

federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Note que o parâmetro da ADPF não é a Constituição como um todo, 

mas apenas um preceito fundamental; como não há previsão exata do 

seu significado, o STF já entendeu que são preceitos fundamentais as 

cláusulas pétreas, os fundamentos da República e os princípios 

constitucionais sensíveis. 

 

 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- É uma ação subsidiária, só deve ser utilizada quando não houver outro 

meio de proteger o preceito fundamental (veja o art. 4º, §1º da Lei).  

- Legitimados: os mesmos legitimados para a propositura da ADI; é 

permitido que um interessado, mediante representação, solicite a 

propositura de ADPF ao PGR´- nesse caso, ele irá avaliar os 

fundamentos jurídicos do pedido e decidir se é cabível ou não o 

ingresso em juízo. 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Petição Inicial: deverá conter a indicação do preceito fundamental que 

se considera violado; a indicação do ato questionado; a prova da 

violação do preceito fundamental; o pedido, com suas especificações; 

se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial 

relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera 

violado. 

 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o 

caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato 

questionado e dos documentos necessários para comprovar a 

impugnação. 

- Indeferimento liminar: se não for caso de ADPF, se faltar algum 

requisito ou se for inepta. Desta decisão cabe agravo, interposto no 

prazo de cinco dias. 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Medida liminar: o STF pode deferir, por decisão da maioria absoluta 

de seus membros; se for caso de extrema urgência ou perigo de lesão 

grave (ou em período de recesso), o relator pode conceder a liminar, 

submetendo-a a referendo. 

- O relator pode ouvir os órgãos e autoridades responsáveis pelo ato 

questionado, bem como o PGR e o AGU, em um prazo comum de 

cinco dias. 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- A liminar pode determinar que juízes e tribunais suspendam o 

andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais 

relacionadas à matéria discutida na ADPF; isso não se aplica aos casos 

em que já há coisa julgada. 

- Após a apreciação do pedido liminar, o relator irá solicitar informações 

às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado. Estas 

informações devem ser prestadas em dez dias. 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Ministério Público: quando não tiver formulado a ADPF, terá vista do 

processo após o decurso do prazo para informações, por cinco dias. 

- Após o transcurso do prazo, será pedido data para julgamento. 

 

 

 

 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Julgamento da ADPF: é necessário a presença de pelo menos 2/3 dos 

ministros na sessão de julgamento. Após o julgamento, será feita a 

comunicação da decisão às autoridades ou órgãos responsáveis pelas 

práticas dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de 

interpretação e aplicação do preceito fundamental. 

- Publicação: em dez dias do trânsito em julgado, a parte dispositiva 

será publicada no DOU e no Diário da Justiça. 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Efeitos: erga omnes e vinculantes para os demais órgãos do Poder 

Público. 

- Restrição de efeitos: tendo em vista razões de segurança jurídica ou 

de excepcional interesse social, o STF pode, por maioria de 2/3, 

restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou 

estabelecer que ela só terá eficácia após o trânsito em julgado ou em 

momento futuro. 

 

 

 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

- Recurso: a decisão que julga procedente ou improcedente o pedido 

em ADPF é irrecorrível. 

- Reclamação: Se a decisão for descumprida, cabe reclamação ao STF. 

 

 

 

 

 

 


