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RESUMO 

O objeto da presente dissertação é o estudo da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental criada pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei no 

9.882199, de 3 de dezembro de 1999, de que trata o 3 l0 do artigo 102 da Constituição 

Federal de 1988, possibilitando, assim, a utilização de um instrumento de proteção dos 

direitos e garantias fundamentais perante o Supremo Tribunal Federal. 

O estudo da disciplina está em fase de construção, pois ainda não surgiram 

frutos práticos, eis que as arguições propostas até o momento, em torno de 66 

(sessenta e seis), aproximadamente, foram liminarmente indeferidas ou aguardam 

julgamento. 

Enquanto o Supremo Tribunal Federal não define de forma clara a melhor 

interpretação jurisprudencial, a doutrina vem apontando problemas e indicando 

Possíveis so lu~õe~ ,  no intuito de corroborar com a formação dos contornos prbprios e 

definitivos do instituto. 

DO instituto se observa claramente, uma direta vocação para a proteção dos 

direitos fundamentais, podendo ser suscitado a partir de um caso concreto pelos 

legitimados incluídos no 1-01 do artigo 103, vez que a legitimação universal, prevista na 

lei, foi objeto de veto pelo Presidente da República. 

A decisão que declarar a inconstitucionalidade de determinada lei OU ato 

normativo ter3 efeito erga omnes e vinculantes para todos, relativamente aos demais 

órgãos do Poder Público. 



Assim, por via deste instrumento, o titular de um direito, logra ver seu 

questionamento encaminhado de imediato ao exame do Supremo Tribunal Federal, 

encurtando-se o caminho processual usual a ser perseguido, resumindo-se, de 

qualquer forma, num valioso instrumento para a proteção dos direitos fundamentais. 



ABSTRACT 

The aim of this essay is the Argument of Unfulfillment of the Fundamental 

Precept created by the Federal Constitution and regulated by the Law n# 9.882199 made 

in December 3rd of 1999, in its § l a  of the article 102 of the 1988 Federal Constitution, 

allowing, therefore, the use of an instrument of fundamental rights and guarantees 

protection before the Supremo Tribunal Federal. 

The study of this subject is under construction fase, because there has not 

appeared practical results yet, since the arguments proposed so far, around 66 (sixty- 

six), approximately, were liminarly denied or are waiting for the judgment. 

. While the Supremo Tribunal Federal does not clearly define the better 

jurisprudential interpretation, the doctrine point out the problem and indicates possible 

solutions, with the purpose of collaborate in the formation of a own and definitive 

guideline of this subject. 

It is clearly observed in the subject, a direct aim for the fundamental rights 

protection, which can be raised in a concrete case, by the legitimated people listed at 

the article 103, once the universal legitimation, foreseen by the law, was object of veto 

by the President of Republic. 

The decision that declare the unconstitutionality certain law or normative action 

will have effect ergas omnes as well as for all connedors , relatively to the 0 t h ~  

Government. Division. 



Therefore, by the use of this instrument, the owner of a right seeks to have its 

questioning sent out directly to the examination of the Supremo Tribunal Federal, 

shorting the common process way to be followed, to be summed up, anyway, in a 

valuable instrument for the fundamental rights protection. 
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A presente dissertação tem como objeto o estudo da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, medida essa denominada e 

estabelecida no art. 102 da Constituição Federal de 1988, inicialmente em seu 

parágrafo único. 

Por meio da Emenda Constitucional no 03 de 17/03/1993, renumerou-se o 

mencionado parágrafo Único, passando a sua redaçgo a ser numerada como 5 

1 O, do mesmo art. 102 da Constituição Federal de 1988. 

Em 03 de dezembro de 1999, o Congresso Nacional editou a Lei no 9.882, 

em complementação aos preceitos do art. 102 da Constituição Federal, 

regulamentando a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

possibilitando, assim, a utilização de um instrumento de proteção dos direitos e 

garantias fundamentais perante o Supremo Tribunal Federal. 

Sem qualquer pretensão de esgotar o estudo da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, que certamente suscitará diversas 

dúvidas para os operadores do Direito, a presente dissertação buscará consignar 

alguns dos fundamentos e alicerces do instituto. 

Com a introdução da possibilidade de Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, o controle judicial concentrado de constitucionalidade no 

Brasil passou a ter um tratamento constitucional singular. 

Insta ressaltar que, durante a sua longa histbria, o Supremo Tribunal 

Federal demonstrou estar constituído num tribunal com a preocupação e a missão 

de consagrar o respeito e garantir a efetividade dos direitos fundamentais, função 



essa ampliada pela Lei no 9.882199, que regulamentou a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Apesar da complexidade desse instituto, o seu não-surgimento ensejaria 

uma lacuna no nosso sistema de controle de constitucionalidade referente ao 

tratamento dos vícios da inconstitucionalidade dos atos estatais. 

Anteriormente a edição da Lei 9.882199, a doutrina era tímida em fazer 

qualquer comentário sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, limitando-se a afirmar que se tratava de uma importante inovação 

no nosso sistema de controle de constitucionalidade das leis. 

Por outro lado, tendo em vista a eficácia limitada do dispositivo 

constitucional previsto no art. 102, inicialmente em seu parágrafo único, o 

Supremo Tribunal Federal negava-se a conhecer das Arguiçaes de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, sob o fundamento de que 0 

processamento dependia da existência de uma lei formal, de modo a não 

autorizar a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. 

O tema desse trabalho será desenvolvido em capítulos constantes de três 

partes. 

A primeira parte tratará da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental no Brasil e dos instrumentos similares no direito estrangeiro, em 

vista da semelhança do instituto com os instrumentos utilizados no direito alemão, 

espanhol e austríaco. 

A Segunda, tratará da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental no plano infra-constitucional no Brasil, dando ênfase aos projetas 

que foram apresentados para a regulamentação do instituto até a edição da Lei 

9.882199; os vetos do Presidente da República que o fizeram sancionar em parte 



a referida lei; seus aspectos materiais e processuais, além da vocação do 

instituto para a proteção dos direitos fundamentais. 

Finalmente, a Terceira Parte será dedicada ao exame da jurisprudencia do 

Supremo Tribunal Federal e alguns aspectos principais do seu posicionamento 

sobre a constitucionalidade da Lei. 



1. DO INSTITUTO NO PLANO CONSTITUCIONAL 

1.1. DA ORIGEM DO INSTITUTO NA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DE 

198711 988 

Através da "Comissão Provisória de Estudos Constitucionais", também 

conhecida como Comissão dos Notáveis e popularmente chamada de Comissão 

AFONSO ARINOS, por ser presidida por este, elaborou-se o Anteprojeto da 

Constituição, visando a colaboração na elaboração do novo Texto Constitucional. 

Não constam registros de que esse anteprojeto tivesse contemplado 

qualquer dispositivo acerca da Arguição do Descumprimento de Preceito 

Fundamental. 

Com efeito, no que concerne h competência do Supremo Tribunal Federal, 

a Comissão AFONSO ARINOS manteve-se praticamente fiel ao texto da 

Constituição Federal vigente aquela Bpoca, sugerindo algumas e poucas 

alterações de maior relevância, mas efetivamente não tendo previsto a Argüiçao 

de Descumprimento de Preceito Fundamental entre as competências do Supremo 

Tribunal Federal. 
I 

1. TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. SBo Paulo: 
Saraiva, 2001, p.14. 



Posteriormente, no sentido de melhor aparelhar e adaptar o Capitulo 

dedicado ao Poder Judiciário as realidades do país, com vistas a distribuir de 

forma mais célere e justa a tutela jurisdicional, fora apresentada a Emenda no 

2.040, de 13 de janeiro de 1988, que sugeriu a instituição de uma previsão 

constitucional relativa à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

vindo a aparecer no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, em 

seu art. 108, parágrafo Único. 

A partir daí, o referido texto não passou por nenhuma outra deliberação, a 

não ser pela Comissão de Redação que se ateve tão somente A estrutura textuala7 

Apesar de que a Constituição Federal de 1967 já houvesse previsto no 

sistema jurídico nacional, em seu art. 278, parágrafo único, o instituto da arguição 

de relevância de questão federal, ressalte-se que, apesar da semelhança das 

nomenclaturas, as funções desta eram totalmente diferentes daquela constante 

no Projeto de Constituição. 

1.2. DA DISCIPLINA DO INSTITUTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL DE 

1988 

A Constituição Federal é norma fundamental e por isso 6 que nela se 

busca fundamento de validade das normas existentes no ordenamento jurídico. 

Aliás, todas as situações jurídicas devem com ela guardar relaçao de 

compatibilidade, sob pena de nu~idade.~ 

2. TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. Sã0 Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 20. 

3 FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental e a Manipulação dos Efeitos de sua Decisão. In: Revista DiBlogo Jurídico, no 12, 
Março12002, p. i .  



José Afonso da Silva assevera que "todas as normas que integram a 

ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas 

da Constituição Federal". 

No nosso sistema constitucional está presente a característica da rigidez 

da Constituição, sobressaindo-se o princípio da supremacia das normas 

constitucionais. 

No entanto, vale ressaltar a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho no 

sentido de que: 

o conceito Constituição rlgida teve de ser restringido, 

empregando-se o mesmo para designar dentre as Constituições 

escritas aquelas que só se alteram mediante processos especiais. 

Passou-se então a chamar de Constituições flexíveis as que, 

escritas as vezes, não escritas sempre, podem ser modificadas 

pelo processo legislativo ordinário. 

O principio da supremacia da constituição é basilar no direito constitucional 

moderno. Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico de 

um pais, a que confere validade, e que todos os poderes estatais só são legítimos 

na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É enfim, 

a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontra a própria estruturação deste 

e a organização de seus órgãos; e nela que se acham as normas fundamentais 

do Estado e, por isso, superior em relação às demais normas jurídicas. 

A Constituição brasileira não escapa a esse principio. 

É por isso que todas as normas que se integram a ordenação jurídica 

nacional só serão válidas se estiverem conforme as normas constitucionais da 

República. 

4 Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p.46. 



O texto originário da Constituição Federal de 1988, no parágrafo Único do 

artigo 102, dispunha, expressamente, que a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental decorrente desta Constituição seria apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

Sem que houvesse o legislador infraconstitucional, até então, atendido ao 

comando constitucional que exigia a regulamentação através de lei, revelando 

seu caráter de norma constitucional de eficácia limitada, alterou-se a sua posição 

dentro do mesmo dispositivo, através da Emenda Constitucional no 3, de 17 de 

março de 1993, passando aquele dispositivo a fazer parte do l0 do art. 102, 

integrante da Seção dedicada ao Supremo Tribunal Federal, com a seguinte 

redação, in verbis: 

§ 1'. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal na forma da lei. 

Observe-se que ficou mantida pela Emenda, a natureza do dispositivo, 

I conservando-se como norma de eficácia limitada e pendente de regulamentação 

~ por lei ordinária. 

Posteriormente, por ocasião da revisão constitucional de 1993, conforme 

Previsão contida no art. 3O do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

foram várias as propostas revisionais apresentadas no sentido de suprimir a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental do texto constitucional, 

sem contudo, obterem êxito. 

5 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p.12 

&i&--.>% 



Com isso a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

manteve-se no texto constitucional, aguardando a elaboração da respectiva lei 

para introduzi-la no modelo brasileiro de defesa judicial da ~onstituição.~ 

A doutrina, antes da edição dessa lei, se limitava a traçar as 

características mínimas sobre a Arguição do Descumprimento de Preceito 

Fundamental, limitando-se a comentar que se tratava de uma importante 

novidade no sistema de controle de constitucionalidade das leis do nosso pais e 

que esse instituto trataria de um meio especial de provocação da jurisdição 

constitucional. ' 
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, negava-se a conhecer das 

Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, sustentando que o seu 

processamento exigia uma lei formal. Além disso, em razão da inexistência dessa 

lei, também não autorizava a aplicação da analogia, dos costumes e dos 

princípios gerais de direito. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal rejeitava processar Arguições de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, em razão da inexistência de lei 

regulamentadora, exigida pelo texto constitucional, conforme se pode inferir da 

ementa abaixo transcrita, in verbis: 

- - 

6 
TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 23. 

7 
MANDELLI JUNIOR, Roberto Mendes. Argüiçao de Preceito Fundamental: Instrumento de 

Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais , 2003, p. 61. 



101 157 - JCF. 102.1 ARGUIÇAO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL: ART. 102, § 1°, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DECRETO ESTADUAL 

DE INTERVENÇAO NO MUNIC/PIO - ARTS. 4' DA LEI DE 

INTRODUÇAO AO CC E ART. 126 DO CPC - 1. O 9 l0 do art. 

102 da Constituição Federal de 1988 é bastante claro ao dispor: "a 

argüiçso de descumprimento de preceito fundamental, decorrente 

desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal 

Federal, na forma da lei". 2. Vale dizer, enquanto não houver lei, 

estabelecendo a forma pela qual ser& apreciada a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, decorrente da 

Constituição, o STF não pode apreciá-la. 3. Até porque sua função 

precípua é de guarda da constituição (art. 102, caput). E é esta 

que exige Lei para que sua missão seja exercida em casos como 

esse. Em outras palavras: trata-se de competência cujo exercício 

ainda depende de Lei. 4. Também não compete ao STF elaborar 

Lei a respeito, pois essa é missão do Poder Legislativo (arts. 48 e 

seguintes da CF). 5. E nem se trata aqui de Mandado de Injunção, 

mediante o qual se pretende compelir o Congresso Nacional a 

elaborar a Lei de que trata o 5 1 O do art. 102, se 4 que se pode 

sustentar o cabimento dessa espécie de ação, com base no art. 

5O, inciso LXXI, visando a tal resultado, não estando, porém, sub 

judice, no feito essa questão. 6. Não incide, no caso, o disposto no 

art. 4O da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual 

"quando a lei for omissa, o Juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, para 

resolver lide "inter partes". Tal norma não se sobrepõe à 

constitucional, que, para a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental dela decorrente, perante o STF, exige Lei 

formal, não autorizando, à sua falta, a aplicação da analogia, dos 

costumes e dos princípios gerais de direito". 8. De resto, para se 

insurgir contra o Decreto estadual de intervenção no Município, 

tem este os meios próprios de impugnação, que, naturalmente, 

não podem ser sugeridos pelo STF. (STF - AgRG em Petição 

1.140-7-TO - Plenário - Rel. Min. Sydney Sanches - DJU 

31.05.1996 - In: Juris Síntese Millennium - CD-ROM) 



Destarte, o próprio Poder Constituinte delegou ao legislador ordinário a 

competência para regulamentar o instituto, com o objetivo precípuo de instituir 

mais um mecanismo de defesa e garantia da observancia dos preceitos 

fundamentais resguardados na Constituição. 

A resposta legislativa somente veio a lume em dezembro de 1999, atraves 

da Lei no 9.882 que dispôs sobre o processo e julgamento da ArgüiçBo de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

1.3. NOÇAO GERAL DO INSTITUTO NO DIREITO BRASILEIRO 

* A Lei no 9.882199 teve por objetivo regulamentar o novo instituto do direito 

brasileiro, que recebeu o nome de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. 

A Constituição Federal assim estabelece: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 

a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(..e) 

§ 1'. A arguição de deçcumprimento de preceito fundamental 

decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal, na forma da lei". 

Pela leitura desse dispositivo, observa-se que se trata de novo instrumento 

com o objetivo de ampliar a fiscalização concentrada de constitucionalidade, no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, evidenciando a posição desse Tribunal 

como guardião da Constituição, cabendo-lhe a responsabilidade pela preservação 

da ordem constitucional. 



Apesar da tendência majoritária de comentar acriticamente os artigos da 

Lei no 9.882199, nota-se a existência de duas correntes. 

A primeira - em geral composta daqueles que elaboraram o anteprojeto da 

Lei no 9.882199 e defendem a expansão do controle concentrado - entende que a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental vem melhorar o controle 

de constitucionalidade brasileiro, sequer se dando o trabalho de suscitar 

eventuais vícios de inconstitucionalidade da lei regulamentadora. 

Já a segunda corrente, também com muitos adeptos, vem examinando a 

referida lei com outros olhos, na medida em que aponta inconstitucionalidade~ 

potenciais na lei, mostrando a aparente incongruência da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental tal como regulamentada em face do 

modelo do controle de constitucionalidade brasileiro. 

No entanto, discussões doutrinárias a parte, parece razoável tentar 

compreender a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental sob a 

perspectiva da sua lei reguladora, tal como faz a maioria da doutrina, buscando- 

se a definição de sua natureza jurídica. 



2. O INSTITUTO NO DIREITO ESTRANGEIRO 

No âmbito do direito comparado pode-se afirmar que, em se tratando de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental como forma de controle 

de constitucionalidade, tem-se uma nítida superação do nosso sistema de 

controle em relação aos demais países. 

Com efeito, com o surgimento desse novo instituto o Brasil figura entre o 

seleto grupo de países que possuem, no sistema constitucional, um número 

significativo de remédios abstratos aptos a sanar inconstitucionalidade~ ao Iado 

da representação de inconstitucionalidade interventiva, da ação direta de 

incpnstitucionalidade, da ação de inconstitucionalidade por omissão e da ação 

declaratória de constitucionalidade. 

No entanto, para melhor compreensão das expectativas que vêm surgindo 

com o estudo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, instituto 

nove1 no Direito Brasileiro e que implanta inúmeras novidades, necesshrio se faz 

a colheita de informações acerca da sua origem e, conseqüentemente, seus 

fundamentos. 

Fragmentando-se o instituto em seus diversos componentes, 6 possível 

encontrar auxílio no direito comparado, tendo em vista a existência de alguns 

instrumentos, em outros ordenamentos jurídicos, que corroboram 0 estudo desse 

novo instituto. 

As informações no direito comparado talvez não sejam suficientes Para 

fundamentar o instituto da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, mas certamente colaboram para a formação dos contornos próprios 



e definitivos que se fazem necessários para a efetivação desse instituto no 

sistema jurídico brasileiro. 

2.1. O RECURSO CONSTITUCIONAL ALEMÃO 

(VERFASSUNGSBESCHWERDE) 

Talvez a correta tradução do instituto alemão seria "recurso constitucional". 

ou "queixa constit~cional'~. 

A Constituição da República Federal da Alemanha prevê em seu artigo 93, 

1 , no 4, a competência do Tribunal Constitucional Federal para decidir recursos 

constitucionais, tendo, também sido previsto no § 13, n. 8a, § 90 e seguintes. da 

Lei do Tribunal Constitucional Federal  lern não.^ 

Referido instrumento é um meio processual colocado à disposição de 

qualquer pessoa que sofreu uma violação pelo Poder Público em algum de seus 

direitos constitucionais (fundamentais). para ser decidido diretamente pelo 

Tribunal ~onstitucional.~ 

A Constituição alemã prescreve que caberá a Verfassungsbeschwerde 

quando violados os direitos fundamentais, sem especificamente OS precisar, bem 

como os direitos de residência; o direito de igualdade e cidadania; 0 direito de 

sufrágio; a proibição de tribunais de exceção e o princípio do juiz natural; 0s 

direitos fundamentais do réu e as garantias na privação de liberdade." 

8 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 
trad. Luís Afonso Heck, p. 500 e 501 
9 

1 o 
Conforme art. 90.1 da Lei do Tribunal Constitucional Alemãio 

Esses direitos sáo especificados pelo art. 90.1 da Lei do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão, quando se reporta aos arts. 20.4,33, 38, 101, 103 e 104 da Constituiçáo alemã. 



possível que a inspiração na criação da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental tenha sido no referido dispositivo da Lei Fundamental da 

Alemanha, correspondente ao recurso constitucional. 

Nesse sentido, Clèmerson Merlin Clève também cogitou a possibilidade de 

funcionar a arguição de descumprimento como o recurso constitucional alemão." 

Vale ressaltar que o recurso constitucional pode ser formulado por 

qualquer cidadão (verfassungsbeschverde), sob a alegação de ofensa a um 

direito fundamental (grundrecht) ou de lesão aos direitos contidos nos artigos 20, 

inciso IV, 33, 38, 101, 103 e 104, da Lei Fundamental, desde que exauridas 

outras vias processais. (Lei Fundamental, art. 93, 1°, no 4, e Lei do 

~undesverfassungsgerichf, § 90, (2))12 

Observe-se que existe um caráter subsidiário do recurso constitucional 

alemão, de obrigação de esgotamento da via judicial para sua utilização. 

O recurso constitucional caracteriza-se como um remédio jurídico 

extraordinário para a proteção e para realização dos direitos fundamentais que 

somente é admissivel quando a violação de direitos fundamentais censurada na0 

pôde ser suprimida de outra forma. 

Ao lado dessa função subjetiva, o recurso constitucional também tem uma 

função objetiva, que é a defesa da própria Constituição, apresentando 

características relacionadas a um controle de constitucionalidade. 

Konrad Hesse, nesse mesmo sentido, expõe o seguinte: 

I I A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 92 
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: aspectos jurfdicos e pollticos. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1990, p.140 



Para assegurar a eficácia dos direitos fundamentais, prevê o 

direito vigente, por último, um controle amplo de sua observancia 

pelo poder judiciário. Esse controle serve não só à proteção 

jurídica individual, portanto à realização dos direitos fundamentais 

como direitos de defesa subjetivos, mas, não menos, também, à 

sua proteção como partes integrantes da ordem objetiva da 

coletividade, que deve ser realizada por tribunais independentes 

vigiarem a observância dos direitos fundamentais.13 

O prazo para interposição do recurso é, em regra, de um mês, exceto 

quando o mesmo se dirige contra uma lei ou contra um ato do Poder Público, 

contra o qual não se admita controle judicial, quando o prazo então será de um 

ano, contado a partir da entrada em vigor do ato.I4 

Segundo André Ramos Tavares, o recurso constitucional é uma medida 

constitucional de defesa, que permite uma garantia concreta de direitos 

fundamentais, podendo, neste caso, ser possível atacar diretamente até mesmo a 

lei, por meio desse instituto.15 

José Afonso da Silva, comparando a Arguiçao de Descumprimento de 

Preceito Fundamental e a Verfassungsbeschwerde manifestou-se: 

A lei prevista bem poderia vir a ter a importância da Lei de 17.4.51 

da República Federal da Alemanha que instituiu o 

Verfassungsbeschwerde, que se tem traduzido ao pé da letra por 

agravo constitucional ou recurso constitucional, mas que, em 

verdade, é mais do que isso (...). Em alguns casos ele serve para 

impugnar decisões judiciais, e, ai, sua natureza de meio de 

13 Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad, Luis A f o ~ - ~ o  
Heck. Porto Alegre: Editora: fabris, 1998, p. 272 
14 

15 
Conforme art. 93 da Lei do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 44 



impugnação, de recurso, é patente. Em outros, contudo, é meio de 

invocar a prestação jurisdicional em defesa de direitos 

fundamentais. Parte de seus objetivos são cobertos pelo nosso 

mandado de segurança. Mas ele tem objetivos mais amplos do 

que este, e não está delimitado à defesa de direito liquido e certo, 

pessoal. O Verfassungsbeschwerde é originário de Baviera, cuja 

regulamentação legal prevê o cabimento de Popularklage, isto é, a 

atribuição do direito de ação a quisquis de populo (ação popular), 

declarando que a inconstitucionalidade por ilegítima restrição de 

um direito fundamental pode ser feita valer por qualquer pessoa, 

mediante "recurso" junto da Corte ~onstitucional.'~ 

Em síntese, os referidos institutos assemelham-se em alguns aspectos tais 

como: 

a apreciação originária do instituto pelo tribunal responsável pela guarda 

da Constituição; 

a possibilidade de exercício de controle de constitucionalidade sobre ato do 

Poder Público, seja comissivo ou omissivo; 

' a possibilidade de exercício do controle sobre atos pré-constitucionais, e 

adoção do princípio da subsidiariedade, bem como a preocupação com um 

controle objetivo de constitucionalidade, em defesa da própria Constituição. 

Por outro lado, diferem-se nos seguintes aspectos: 

16 Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 559 

- 



impossibilidade de ajuizamento da Arguição de Descumprimento por 

qualquer pessoa que teve um direito fundamental lesionado (art. 2 O ,  1 da Lei 

no 9.882199); 

o Verfassungsbeschwerde se refere ii violação dos direitos fundamentais, 

sem precisd-los, enquanto que a ArgOiçBo de Descumprimento se refere h 
violâqlo aos pmoeito13 oonetituoionãio hndâmentâis = @eJãm direitos ou 

preceitos fundamentais; 

os a t ~ e  gaoslveie de imgugnagle pela ~ p a o  mireta de Inesnstltuelonalldade 

devem ser excluldos da ArgOiçao, em virtude do princípio da 

su bsidiariedade, e 

o prazo para interposição do Verfassungsbeschwerde existente no direito 

alemão é ausente no direito brasileiro. 

2.2 O RECURSO DE AMPARO DO DIREITO ESPANHOL 

A Constituição da Espanha, em seu art. I61 .I, declara ser da competência 

do Tribunal Constitucional conhecer do Recurso de Amparo por violaçao dos 

direltos e Ilberdades referidos no art. 53.2 da Constltulç40. 

O art. 53.2 da Constituição espanhola, por sua vez, dispõe, in verbis: 

Artículo 53.2. Cualquier ciudadano podra recabar Ia tutela de Ias 

libertades y de derechos reconocidos en e1 artículo 14 y /a Sección 

primera De1 Capítulo segundo ante 10s Tribunales ordinarios por 

un procedimiento basado en 10s principias de preferencia y 

sumariedad y, en su caso, a través de1 recurso de amparo ante e1 



Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a Ia 

objeción de conciencia reconocida en e/ artículo 30. 

Ressalte-se que o Recurso de Amparo cumpre uma dupla funçtío, ou seja, 

tanto é uma garantia subjetiva, para a proteção dos direitos individuais, quanto 

objetiva, para a proteção do ordenamento constit~cional.'~ 

Cascajo Castro esclarece que 

E1 recurso de amparo ha de resultar, pues, procedente contra 

cualquier género de violación, que /os poderes públicos pudieran 

cometer, contra /os derechos cívico-constitucionales que e1 

legislador constituyente ha estimado dignos de esta protección 

jurisdiccional especial. l8  

Segundo Daniel Sarmento, 

O recurso de amparo não pode ser dirigido contra a lei 

inconstitucional, mas contra o ato que a aplicou, violando OS 

direitos do cidadão. Em seu julgamento, o Tribunal Constitucional 

está habilitado a apreciar a inconstitucionalidade de normas, 

emitindo decisão dotada de eficácia geral, que tem o condao de 

eliminar o ato normativo inválido da ordem jurídica. l9 

Os recursos de amparo são interpostos para a proteção dos direitos 

fundamentais e liberdades públicas, uma vez que, em cada caso, hajam sido 

17 CASCAJO CASTRO, Jose L. €1 Recurso de Amparo. Madrid: Tecnos, 1992, P. 90 
l8 Idem, p. 91 
19 Apontamentos sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: 
Arguição do Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises t~ Luz da Lei no 9.882199. Silo 
Paulo: Editora Atlas, 2001, p. 89 



esgotadas as vias jurisdicionais ordinárias sem lograr o restabelecimento do 

direito supostamente vu~nerado.~~ 

A respeito da subsidiariedade, Cascajo Castro assim se manifesta: 

De acuerdo con e1 principio de subsidiariedad, recogido en e1 art. 

53,2 C. E. y 41, I LOTC, Ia pretensión de amparo puede deducirse 

ante 10s Tribunales Ordinarios y, cen su caso>, ante e1 Tribunal 

Constitucional. 

Directamente podrá deducirse Ia pretensión de amparo ante e1 

Tribunal Constitucional cuando Ia lesión de1 derecho o libertad 

pública proceda de alguno de 10s Poderes Legislativos de1 Estado 

(art. 42 LOTC). En 10s demás casos, esto es, en e1 S U ~ U ~ S ~ O  en 

que e1 autor de Ia violación sea un órgano de1 Poder Ejecutivo o 

Judicial, e1 particular habrá de acudir, en primer lugar, a 10s 

Tribunales Ordinarios y, tan só10 en e1 supuesto en que no haya 

recibido de ellos satisfacción su pretensión, podrá deducirla esta 

vez ante e1 Tribunal Constitucional (arts. 43 y 44 LOTC)~' 

Com relação a legitimação ativa, o recurso de amparo pode ser interposto 

Por qualquer pessoa natural ou jurídica que invoque um legltimo interesse, assim 

como o Defensor Público e o Ministério ~úb l i co .~*  

O recurso de amparo do direito espanhol assemelha-se à 

Verfassungsbeschwerde do direito alemão, que proporciona a proteção direta 

dos direitos fundamentais, permitindo aos indivíduos, apbs esgotar as vias 

judiciais ordinárias, socorrer-se diretamente do Tribunal Constitucional, por prazo 

determinado, para a proteção dos seus direitos. 

20 CASCAJO CASTRO, Jose L. E1 Recurso de Amparo. Madrid: Tecnos, 1992, P. 90 
Ibid, p. 138 

22 Ibid, p. 11  1 



Não obstante a limitação da legitimidade para propor a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, o Recurso de Amparo apresenta 

semelhanças com o novo instituto regulamentado pelo direito brasileiro, por 

propiciar um controle concentrado de constitucionalidade no Tribunal 

Constitucional, sob um prisma de defesa objetiva da prbpria C o n s t i t ~ i ~ ã ~ ,  

permitindo a declaração definitiva de inconstitucionalidade de ato do Poder 

Público. 

2.3. O RECURSO CONSTITUCIONAL DO DIREITO AUSTR~ACO 

(BESCHWERDE) 

0 sistema austríaco de controle de constitucionalidade e proteção aos 

direitos fundamentais consagrou-se no período pós-Primeira Guerra, tendo sido 

obra pessoal de Hans Kelsen e expressado, pela primeira vez, na ConstituiçBo 

austríaca de 1 9 2 0 . ~ ~  

0 recurso constitucionai instituído na Austria, por meio do qual 0s 

particulares passaram a poder atacar, perante a Alta Corte. e diretamente. uma lei 

considerada inconstitucional, quando auto-aplicativa (art.l40,1), é denominado 

individualbeschwerde. 24 

23 MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. São Paulo: 
Editora Atlas, 2000, p. 124 
24 Conforme TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental, São 
Paulo: Saraiva, 2001, p.64 



Segundo Mieres Mieres, para usar a Beschwerde na Austria "O particular 

só está obrigado a esgotar a via administrativa prévia, mas não a via judicial, 

como na Alemanha ou Espanha, onde recurso de amparo é s~bsidiár io".~~ 

Com a Beshwerde austríaca permite-se que, por meio de um incidente de 

constitucionalidade, seja suspenso um processo ou na primeira instância ou no 

tribunal, submetendo a questão constitucional à decisão do Tribunal 

Constituciona~.~~ 

O prazo para interposição do recurso austríaco é de seis meses a contar 

da prática do ato inconstitucional do poder público, afastando-se, portanto, da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, eis que a Lei no 9.882199 

não estabeleceu prazo fatal para o seu a j~ izamento .~~ 

Sobre o referido recurso, Mieres Mieres comenta que: 

A doutrina austríaca discute, por outro lado, quais direitos podem ser 

lesionados pela aplicação da norma inválida. Para uns s6 podem ser os 

constitucionalmente protegidos; para outros (...) qualquer direito 

subjetivo. Em conseqüência, enquanto para os primeiros o único vício 

de inconstitucionalidade que se pode realizar é a lesão pela aplicação 

de uma lei a um direito constitucionalmente garantido, pelo que o 

parâmetro de constitucionalidade se limita aos preceitos que o 

25 M I ERES MIERES, Luis Javier. €1 Incidente de Constitucionalidad en 10s Procesos 
Constitucionales: Especial Referencia en e1 Recurso de Amparo. Madrid: Civitas, 1998, p. 51, 
t.a 
26 Conforme MANDELLI JUNIOR, Roberto Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental - Instrumento de Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 81 
27 Conforme MORAES, Alexandre de. Comenthrios à Lei no 9.882199 - Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. In: Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental: Analises à Luz da Lei No 9.882199". São Paulo: Editora Atlas, 2001, p.20 



reconhecem, para os segundos, ao contrário, o parametro de validade é 

qualquer preceito constitu~ional.~~ 

Portanto, o recurso austríaco assemelha-se a Verfassungsbescwerde do 

direito alemão que prevê algumas características parecidas, tais como: 

a lesão a um direito constitucional; 

a possibilidade de ajuizamento pelo indivíduo lesado, e 

a existência de um ato do Poder Publico considerado inconstitucional. 

2.4 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS DECORRENTES DA ANALISE 

COMPARATIVA 

Se as informações que se buscam no direito comparado acerca da origem 

e fundamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não 

são suficientes e satisfatórias, acabam influindo nas perspectivas e experiências 

da formação dos contornos próprios e definitivos que se fazem necessários para a 

efetivação desse novo instituto no sistema jurídico brasileiro. 
I ~ De acordo com a Lei no 9.882199, a Arguição de Descumprimento de 
I 

1 Preceito Fundamental apresenta algumas características semelhantes a alguns 

institutos utilizados no direito estrangeiro, que proporcionam ações autônomas de 

fiscalização de constitucionalidade e incidentes de inconstitucionalidade. 

28 M I ERES MIERES, Luis Javier. E1 Incidente de Constitucionalidad en 10s Procesos 
Constitucionales: Especial Referencia en e1 Recurso de Amparo. Madrid: Civitas, 1998, p. 48, 
t.a 



Suas origens ligam-se ao Recurso Constitucional do direito alemão 

(Verfassungsbeschwerde), que funciona como meio de queixa jurisdicional 

perante o Bundesverfassungsgericht, almejando a tutela de direitos fundamentais 

e de certas situações subjetivas lesadas por um ato de autoridade pública. 

Os objetivos do Verfassungsbeschwerde são diversos daqueles colimados 

pela nossa Arguição, agora, regulamentada pela Lei no 9.882199. 

Em alguns casos o Verfassungsbeschwerde funciona como meio de 

impugnação de decisões judiciais, além de postar-se como instrumento de tutela 

de liberdades, a exemplo do mandado de segurança, embora não se restrinja a 

tutelar direitos líquidos e certos, apenas. 

A finalidade do Verfassungsbeschwerde é bastante ampla e a lei que o 

regulamenta, de 17 de abril de 1951, permite a qualquer pessoa recorrer junto à 

Corte Constitucional alemã na defesa de um direito fundamental. 

Verifica-se que de acordo com a Lei no 9.882199, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental apresenta algumas características 

semelhantes a alguns institutos utilizados no direito estrangeiro, a exemplo do 

Recurso de Amparo, dos espanhóis, do Verfassungsbeschwerde, dos alemães, e 

do Beschwerde, dos austríacos, não tendo se inspirado em qualquer dispositivo 

da Constituição portuguesa. 

Assim, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, embora 

constitua uma novidade no direito brasileiro, trilha o mesmo caminho percorrido 

por alguns mecanismos de controle de constitucionalidade conhecidos e 

disseminados em varias partes do mundo. 



Em síntese, as semelhanças entre os institutos utilizados no direito 

estrangeiro e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

regulamentada pela Lei no 9.882199 são as seguintes: 

a lesão a um direito constitucional; 

a existência de um ato do Poder Público considerado inconstitucional; 

um controle concentrado de constitucionalidade no Tribunal Constitucional; 

Por outro lado, entre as características que diferem os referidos institutos 

encontra-se uma que é essencial, qual seja, a possibilidade do ajuizamento de 

alguns institutos por qualquer indivíduo lesionado, enquanto no direito brasileiro a 

arguição só pode ser ajuizada pelos legitimados constitucionais, previstos no art. 

103 da Constituição Federal. 



3. A LEI No 9.882199 QUE REGULAMENTOU O INSTITUTO 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental surgiu no texto 

da Constituição, em 05 de outubro de 1988, tendo, inicialmente, sido prevista em 

seu art. 102, parágrafo único, posteriormente, renumerado com a promulgação da 

Emenda Constitucional no 03/93 - que criou a Ação Declaratbria de 

Constitucionalidade -, passando a ter a sua redação no mesmo artigo, mas em 

seu § 1 O. 

Desde o surgimento desse novo instituto, verificou-se que a sua apreciação 

caberia ao Supremo Tribunal Federal e na forma a ser estabelecida em lei. 

Com efeito, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para 

ser apiicada, dependia de regulamentação, conforme se depreende da expressão 

"na forma da lei", constante do próprio dispositivo constitucional. 

A expressão "na forma da lei", empregada pelo constituinte, classicamente, 

serve para identificar a presença de norma de eficácia limitada. 

Michel Temer conceitua as normas constitucionais de eficácia 

limitada,como sendo aquelas que dependem "da emissão de uma normatividade 

futura, em que o legislador ordinário, integrando-lhe a eficácia, mediante lei 

ordinária, Ihes dê capacidade de execução em termos de regulamentação 

daqueles interesses visados."29 

29 
Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 24/25 



Sendo, pois, a norma constitucional prevista no parágrafo único, do art. 

102, da Constituição Federal, de eficácia limitada, a regulamentação da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental deveria se dar por lei própria. 

Fazendo uso da classificação desenvolvida por José Afonso da Silva, o 

referido dispositivo seria classificado como uma norma constitucional de eficácia 

limitada de princípio institutivo e aplicabilidade mediata, na qual "o legislador 

constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, 

entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo, 

mediante lei".30 

Segundo Alexandre de Moraes, "trata-se, portanto, de norma 

constitucional de eficácia limitada, que depende de edição de lei, que estabeleça 

a forma pela qual será apreciada a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental decorrente da ~onsti tuição."~~ 

Uadi Lammêgo Bulos, comentando sobre o § I0  do art. 102 da 

Constituição Federal, diz: 

Antes de ser editada a Lei n. 9.882199, o Supremo Tribunal 

Federal entendia que o § 1° do artigo 102 da Carta Magna era 

bastante claro. Consagrava a necessidade de lei, em sentido 

formal, para regular a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. Enquanto não fosse editada uma lei, estabelecendo 

o rito do instituto, o Pretório Excelso não poderia apreciá-la, até 

porque sua função precípua é a de guarda da Constituição ( art. 

I 02, c a p ~ t ) . ~ *  

30 
Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 126 

3 1 
COnstituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 2437 

32 Constituição Federal Anotada. São Paulo: Editora Saraiva, Sa edição, p. 995 



3.1. OS PROJETOS LEGISLATIVOS 

No mês de maio de 1997, em discussões travadas entre Gilmar Ferreira 

Mendes e Celso Ribeiro Bastos acerca da possibilidade de introdução de um 

instrumento no sistema jurídico brasileiro destinado a combater a chamada guerra 

das liminares, concluíram que já existia no ordenamento, pelo menos em relação 

as matérias afetas ao Supremo Tribunal Federal, um remédio adequado - a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no 9 1°, do art. 

102 da Constituição Federal, a qual poderia contemplar, inclusive, o incidente de 

~onstitucionalidade.~~ 

Entendendo que o projeto por ambos elaborado deveria ser submetido a 

uma Comissão de especialistas, levaram a sugestão ao Ministro da Justiça - Iris 

Resende, que instituiu uma comissão de estudos destinada a elaborar o 

anteprojeto de lei que cuidasse da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. 

Essa comissão foi composta por Celso Ribeiro Bastos, como Presidente, 

Gilmar Ferreira Mendes, Arnold Wald, Ives Gandra da Silva Martins e Oscar Dias 

Corrêa. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, a proposta do anteprojeto tratou dos 

principais aspectos do processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, estabelecendo O rito, os legitimados ativos, os 

33 MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, in 
Revista Consulex No 42, p. 24 



pressupostos para suscitar o incidente, os efeitos da decisão proferida e sua 

irre~orribilidade.~~ 

No entanto, já tramitava no Congresso Nacional, desde março de 1997, 

paralelamente ao trabalho da Comissão, o Projeto de Lei no 2.872, de autoria da 

Deputada Sandra Starling, que também objetivava disciplinar o instituto da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

De acordo com o projeto da deputada, o instituto seria denominado como 

reclamação, a qual se restringia aos casos em que a contrariedade à Constituição 

Federal ocorresse em razão da interpretação ou de aplicação dos Regimentos 

Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou do Regimento 

Comum, no processo legislativo de elaboração das normas, previsto no art. 59 da 

Carta Política. 

Essa reclamação deveria ser formulada perante o Supremo Tribunal 

Federal, por um décimo dos Deputados ou dos Senadores, observando-se as 

regras e os procedimentos instituídos pela Lei no 8.038/90. 

Referido projeto era extremamente sintético, composto de três Sinicos 

artigos, conforme depreende-se do texto, in verbis: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ? O  - Caberá reclamação da parte interessada ao Supremo 

Tribunal Federal, mediante pedido de um décimo dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, quando ocorrer 

deçcumprimento de preceito fundamental do texto constitucional, 

em face de interpretação ou aplicação dos r@gitTIentos internos 

das respectivas Casas, ou comum, no processo iegisiativo de 

elaboração de normas previstas no art. 59 da Constituição. 

34 
MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, in Revista 

Virtual da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, n. 7, dez. 1999. 



Parágrafo único. Aplicar-se-ão, no que couberem, à reclamação 

prevista neste artigo, as disposições dos artigos 13 a 18 da Lei no 

. 8.038, de 28 de maio de 1990. 
Art. 2O - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário." 

A regulamentação proposta pela deputada Sandra Starling restringia o 

âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de maneira 

inadmissível, pois alocava o instituto para a proteção dos preceitos fundamentais 

quando a violação decorresse exclusivamente do processo legislativo do 

Congresso Nacional, na interpretação e aplicação dos regimentos3= 

Se não bastasse isso, a legitimidade ativa para a propositura da arguição 

encontrava-se declarada de forma confusa, eis que cabia Ci "parte interessada (...) 

mediarite pedido de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal". Diante disso, a parte interessada haveria de ser, no mínimo, 

Por presunção legal, de um décimo dos membros de qualquer uma das Casas 

Parlamentares. 36 

O Projeto da Deputada Sandra Starling recebeu parecer favorável do 

Relator - Deputado Prisco Viana -, sugerindo sua aprovação na forma do 

substitutivo de sua autoria, que teve ampla e irrestrita inspiração na proposta 

apresentada pela denominada Comissão Celso Bastos. 

35 TAVARES, ~ ~ d ~ k  Ramos. Tratado da ArglliçBo de Preceito Fundamental, Paulo: 

Saraiva, 2001, p. 31 
36 

Ibid, mesma página 



3.2 A SANÇÃO DA LEI E A OPOSIÇÃO DE VETOS 

O substitutivo apresentado pelo Deputado Prisco Viana foi aprovado na 

Comissão de Constituição e Justiça e Redaçgo, da Camara dos Deputados. 

referendado pelo Plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

Posteriormente foi submetido ao Presidente da República que o sancionou 

em 03 de dezembro de 1999, com a oposição de alguns vetos, por entender que 

alguns dispositivos possuíam aspectos inconstitucionais ou contrários ao 

interesse público. 

Os dispositivos vetados foram o inciso II, do parágrafo Único do art. 1°; 

inciso li, do art. 2O; 9 zO, do art. 2O; § 4O, do art. 5O; § § lo e 2O. do art. 8' e art. 

gO, abaLxo transcritos: 

Att. 7' - A arguição prevista no 9 7 O  do art. 702 da Constituição Federal será 

proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terd por objeto evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único: Caberá também arguição de descumprimento de preceito 

fundamental: 

I - quando for relevante o fundamento da controvdrsia constitucional sobre 

lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluldos os anteriores 

a Constituição Federal; 

/I - em face de interpretação ou aplicação dos regimentos internos 

das respectivas Casas, ou regimento comum do Congresso Naciona/, 

no processo legislativo de elaboração das normas previstas no art 59 

Constituição (Federal). (VETADO) 



Art. 2' - Podem propor arguição de descumprimento de preceito 

fundamental: 

I - Os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade; 

I1 - qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público. 

(VETADO) 

Ar-. 5 O  -O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de 

seus membros, poderá deferir o pedido de medida liminar na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. 

§ 4 O  - Se necessário para evitar lesão à ordem constitucional ou dano 

irreparável ao processo de produção de norma jurídica, o Supremo 

Tribunal Federal poderá, na forma do caput, ordenar a suspensão do 

ato impugnado ou do processo legislativo a que se refira, ou ainda da 

promulgação ou aplicação do ato legislativo dele resultante. 

(VETADO) 

Art. 8' - A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 

dois terços dos Ministros. 

§ l0  - Considerar-se-á procedente ou improcedente a arguição se 

num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelos menos dois 

terços dos Ministros. (VETADO) 

3 2' - Se não for alcançada a maioria necessdria ao julgamento da 

arguição, estando ausentes Ministros em numero que possa influir no 

julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se sessão plenária 

na qual se atinja o quorum mínimo de votos. (VETADO) 



Art. 9' - Julgando procedente a arguição, o Tribunal cassará o ato ou a 

decisão exorbitante e, conforme o caso, anulará os atos processuais 

legislativos subsequentes, suspenderá os efeitos do ato ou da norma 

jurídica decorrente do processo legislativo impugnado, ou 

determinará medida adequada à preservação do preceito fundamental 

decorrente da Constituição. (VETA DO) 

Em síntese, as razões do veto estariam assentadas na assertiva de que 

seriam inconstitucionais as disposições que não receberam a sanção, pois: 

a) não se pode dar ao Supremo Tribunal Federal a ingerência ilimitada e genérica 

acerca da interpretação e aplicação dos regimentos internos da Camara dos 

Deputados e do Senado Federal, bem como do regimento comum, uma vez que 

tais questões constituem matéria interna corporis, de modo que a Única 

intervenção poderia dar-se nas disposições que produziriam normas 

constitucionais; 

b) o veto ao § 40, do art. sO, assim como o do inciso I I ,  do parhgrafo Único, do art. 

l0 e também do art. 90, funda-se na excessiva intervenção da jurisdição 

constitucional no processo legislatívo; 

C) a disposição introduzida no inciso II, do art. 2', relativa a possibilidade de 

ingresso de qualquer cidadão no Supremo Tribunal Federal, mediante Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental, é incompatível com o controle 



concentrado de atos estatais, presumindo-se, ademais, com o dispositivo, que 

haveria uma sobrecarga do número de processos na Corte, sem a correlata 

relevância jurídica e consistência nas arguições propostas, de modo que os 

legitimados no art. 103 da Constituição Federal, que atuam como verdadeiros 

agentes de representação social e de assistência à cidadania, saberiam melhor 

veicular e selecionar as questões relevantes; 

d) a exigência de um juízo favorável do Procurador - Geral da República, quanto à 

relevância e a consistência da fundamentação da representação, constitui um 

mecanismo adequado para assegurar a legitimidade da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, de sorte que eventual recurso, na 

hipótese de indeferimento da representação, desqualificaria o exame feito por 

aquele e criaria um procedimento adicional e desnecessário, o que justifica o veto 

ao § 2' do art. 2O; 

e) o quorum previsto nos $j 3 l0 e 2O do art. 8 O ,  por serem contrários ao interesse 

público, seria excessivo e constituiria restrição desproporcional à celeridade, à 

Capacidade decisória e a eficiência que demanda a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental. 

Com esses vetos, foi introduzida a Lei no 9.882, de 3 de dezembro de 1999, 

que regulamentou 0 instituto da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. 



4. ASPECTOS MATERIAIS DA LEI 9.992199 

4.1 NATUREZA DA ARGUIÇÃO 

Antes da edição da Lei no 9.882199, os doutrinadores n2io olvidavam 

esforços para definir a natureza da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. 

Para a definição da natureza juridica desse novo instituto impõe-se o 

exame de como foram criadas as Arguições de Descumprimento de Preceito 

Fundamental pelo legislador ordinhrio. 

Sem questionar a discussão se o legislador ordinário poderia ter criados 

dois tipos de Arguição de Descurnprimento, a verdade 6 que a doutrina vem 

reconhecendo a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental na 

modalidade autônoma (Art. l0 da Lei no 9,882199) e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental na modalidade incidental (parágrafo 

único do art. l0 da Lei no 9.882199). 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental seria uma 

espécie de ação constitucional que teria um objeto maior do que outros 

instrumentos do controle de concentrado de constitucionalidade e produziria 

efeitos mais amplos. 

Com efeito, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 

Poderão ser examinados 0s "atos do Poder Público", atos normativos federais, 

estaduais e municipais, incluídos os anteriores Constituição, que náo estavam 

sujeitos ao controle concentrado de constitucionalidade. Com relação à eficácia 



da sua decisão, esta é mais ampla na medida em que o efeito vinculante previsto 

na Lei no 9.882199 dirige-se a todos os Poderes. 

Não há dúvidas tratar-se a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental de um remédio constitucional destinado ao controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos, inserindo-se no rol das demandas 

que visam a garantir a supremacia da Constituição. 

José Afonso da Silva, ao comentar sobre o § I0  do art. 102 da Constituição 

Federal, assinala que o referido texto permite-nps avançar na direção apontada 

pelo Verfassungsbeshwerde do direito alemão, traduzindo-se num "instrumento 

de fortalecimento da missão que a Constituição reservou ao Supremo Tribunal 

Federal" 39 

Assinala o autor que o "recurso constitucional", em alguns casos, serve 

Para impugnar decisões judiciais, e ai, sua natureza de meio de impugnação, de 

recurso, é patente. Em outros, contudo, é meio de invocar a prestação 

jurisdicional em defesa de direitos f~ndamentais.~' 

Ressalte-se, ainda, que por força do § l0 do art. 4O da Lei no 9.882199, 

atribui-se à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (autonoma e 

incidental) carater de subsidiário, comparando-se ao amparo espanhol e ao 

recurso constitucional alemão. 

39 Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 559 
40 

Idem, mesma página 



André Ramos Tavares, com relação à natureza da Argüiçao Incidental, 

modalidade que se apresenta no inciso I do parhgrafo único do aR. I", da Lei no 

9.882199, entende que se trata de incidente de descumprimento de preceito 

fundamental que, ao contrário da açao, o incidente tem campo mais restrito, ')(i 

que, alem de exigir o descumprimento de preceito fundamental,como não poderia 

deixar de ser, acrescer-se outra condição: a relevgncia da questão apresentada. 

De qualquer forma, permanece a exigencia de que haja o descumprimento de 

preceito fundamental da Constituição, embora agregando-se a outras 

condicionantes do cabimentom4' 

Segundo Celso Bastos, a "arguição de descumprimento de preceito 

fundamental é de cunho judicial, que promove o controle concentrado da 

constitqcionalidade das leis e atos normativos e não normativos, desde que 

emanados do Poder Público", afirmando, ainda, que "com a arguição tem-se a 

complementação do sistema pá trio de controle da constitucionalidade, com uma 

medida extremamente aberta a correção dos atos estatais violadores da 

C~nsti tuição.~~ 

É, portanto, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental uma 

ação de controle de constitucionalidade, sobretudo, tendo em vista os legitimados 

que podem propô-la; pela possibilidade de concessão de liminar e pela atribuição 

de efeitos erga omnes e vinculantes relativamente aos demais atos do Poder 

Público, pelo que não poderá, à luz das disposiçÓes da Lei no 9.882/99, a 

4 1 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Aspectos Essenciais do Instituto 

na Constituição e na Lei. In: ArgÜiçSo de Descumprimento de Preceito Fundamental 
Análises LUZ da Lei N O  9.882199, São Paulo: Editora Atlas, 2001, p. 64 
42 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental e Legislação Regulamentadora. 
h :  Argüição de Descumpr[mentQ de Preceito Fundamental AnAlises d Luz da Lei No 
9.882199. São Paulo: Editora Atlas, 2001, p. 78. 



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental atuar como um recurso 

propriamente dito. 

4.2 O TERMO "ARGÜIÇÃO" 

O termo "arguição" tem o significado comum de exame, pergunta ou 

questão. 

Com esse significado é que o legislador constituinte fez constar no art. 52 

da Constituição Federal o termo "arguição", ou seja, perguntas a serem realizadas 

à Pessoa indicada sobre matérias pertinentes à função que será exercida pela 

mesma. 

Ressalte-se, também, que no art. 327 do RISTF, inserido pela Emenda 

Regimental 03/75, previa-se a "arguição de relevância de questão federal", que 

estabelecia um incidente na fase de admissibilidade do recurso extraordinário, 

mas que não foi mantido pela Constituição Federal de 1988. 

No entanto, pelo que se depreende da redação do art. 102, § 1' da 

Constituição Federal, o termo "arguição" fora utilizado, nitidamente, como ação, 

ou seja, instrumento colocado à disposição para 0 exercício do controle 

concentrado de constitucionalidade, para denunciar uma violação de preceito 

fundamental da ~onst i tu ição.~~ 

Com efeito, ao substituir-se o termo "arguição de descumprimento" por 

"ação de descumprimentoV, conclui-se que essa era a intenção do legislador. 

43 
Conforme MANDELLI JR, Roberto Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - Instrumento de Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 102. 



Ademais, a lei regulamentadora concretizou o termo "arguição", indicando 

suas principais dimensões materiais e processuais:44 

0' a existência de duas formas de arguições: a autônoma, dividida em 

preventiva e repressiva (art. 1°, caput) e a incidental (art. 1°, parágrafo 

único, I); 

a legitimação ativa (tanto na modalidade autônoma como na incidental são 

legitimadas as autoridades que podem propor a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADIN); 

o objeto (qualquer ato do poder público na modalidade autônoma - art. 1°, 

caput; qualquer lei ou ato normativo na via incidental - art. 1°, parágrafo 

unico, I); 

a relação com os demais recursos e garantias constitucionais. 

4.3 O TERMO "DESCUMPRIMENTO" 

O termo "descumprimento" significa deixar de cumprir, não satisfazer, não 

realizar. 

Tratando-se do instituto da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, o termo "descumprimentofl significa não satisfazer, não realizar um 

Preceito fundamental. 45 

44 Conforme DIMOULIS, Dimitr. Redundâncias e Silêncios Constitu~i0nai.S no Exemplo da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: Aspectos Atuais do Controle de 
C ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ ~ ~ l i d ~ d ~  no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 85. 
45 

MANDELLI JR, Roberto Mendes, op. citada, p. 107. 



Alfredo Buzaid já ensinava que: 

diz-se que uma lei é inconstitucional quando ela, no todo ou em 

parte, ofende a Constituição.. Este amplo conceito de 

inconstitucionalidade tem a virtude de abranger o de ilegalidade, 

que surge quando uma lei contraria outra, a que no sistema do 

direito público está subposta." 46 

André Ramos Tavares, por sua vez, afirma que, no Direito Constitucional 

Positivo, o conceito de "descumprimento" ultrapassa o âmbito da mera 

No entanto, cumpre ressaltar que qualquer ato descumpridor ou contrário a 

Constituição poderá ensejar um juizo de inconstitucionalidade, seja o ato concreto 

ou nornlativo, federal, estadual ou municipal, anterior ou posterior a Constituição. 

Segundo Mandelli Júnior, 

o conceito de inconstitucionalidade ultrapassa os limites restritos 

estabelecidos como objeto da ação direta de 

inconstitucionalidade, tanto que o próprio legislador constituinte o 

utilizou no art. 97 da Constituição, estabelecendo a possibilidade 

de declaração de inconstitucionalidade, pelos tribunais, inclusive 

no âmbito do controle difuso, com eficácia inter partes, de 

qualquer lei ou ato normativo do Poder Público. 
48 

46 Da ação direta de inconçtitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958, p. 
42 e 43 
47 Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional Fundamental: Aspectos Essenciais do 
Instituto na Constituição e na Lei. In: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 
Análises à Luz da Lei NO 9.882199. São Paulo: Editora: Atlas, 2001, p. 59 
Afirma o autor "(...) ao referir-se g inconstitucionalidade, a Constituição relaciona exclusivamente a 
leis e atas normativos, como únicos comportamentos (no caso, estatais) capazes de nela incidirem 
(quando se trata de controle concentrado). É o que se depreende do art. 102, 1, a, da 
Constituição~. E ainda, "NO caço da arguição, verifica-se que houve O emprego de Uma terceira 
categoria, a de descumprimento Como se verificará, náo se trata nem propriamente de uma 
i n ~ 0 n ~ t i t ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  nem de uma contrariedade à C ~ n ~ t i t ~ i ~ ã ~ .  0 ~ 0 n ~ e i t 0  de descumprimento, 
para fins de arguição, está atrelado aos preceitos fundamentais." p. 60 
48 

MANDELLI JR, Roberto Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 
Instrumento de proteção dos Direitos ~undamentais e da C ~ n ~ t i t ~ i ~ ã ~ .  sã0 Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 108 



Ademais, pelo que se depreende da redação do art. 11 da Lei no 9.882199, 

o legislador ordinário também estabeleceu a possibilidade da declaração pelo 

Supremo Tribunal Federal, de "inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no 

processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental". 

Assim, pode-se afirmar que inconstitucionalidade significa uma 

incompatibilidade com a Constituição, comportando algumas variáveis como o 

descumprimento (art. 102, §I0), a contrariedade (art. 102, 111, a), e a 

inconstitucionalidade propriamente dita (art. 97; art. 102, 1,  a; art. 125, §2O), 

ressaltando, porém, que todos esses termos utilizados pelo constituinte apontam 

para uma inadequação de um objeto impugnado com um preceito constitucional, 

que goza de supremacia no ordenamento jurídico. 

Oportuno salientar, que antes mesmo da regulamentação do 

instituto, pela Lei no 9.882199, José Cretella Junior havia comentado que: 

Cumprir é respeitar, seguir, obedecer. Descumprir é desrespeitar, 

não seguir, desobedecer. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição. Desse modo, a Corte 

Suprema zela pelo cumprimento dos preceitos constitucionais. 

Nascendo a Constituição pela vontade dos representantes do 

povo, o descumprimento de qualquer preceito constitucional 

constitui atividade contrária a vontade popular, infração que 

necessita de correção imediata, pela gravidade de que se reveste. 

Pode ocorrer descumprimento de regra jurídica constitucional ou 

de preceito fundamental que decorre da Constituição. Nesse caso, 

a arguição ou denúncia do descumprimento será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei, ou seja, de lege 

ferenda. 49 

49 
Comentários à Constituição de 1988, p.3105 



Assim, conforme se depreende da leitura da Lei no 9.882199, verifica-se 

que o instituto tem por fim verificar a contrariedade a Constituição Federal, ou 

seja, o seu descumprimento (uma inconstitucionalidade). O objetivo do instituto, 

pelo que se retira da própria denominação, é a possibilidade de o Supremo 

Tribunal Federal eliminar, declarar inconstitucional, ato do Poder Público que 

desrespeite a Constituição, garantindo a sua supremacia, inclusive em relação a 

ato concreto do Poder Público. 

4.3.1 TIPOS DE DESCUMPRIMENTO 

O descumprimento, espécie de inconstitucionalidade, também comporta 

modalidades. 

São os seguintes os tipos de descumprimento da Constituição adotados 

pela doutrina: 

descumprimento por ação ou omissão; 

descumprimento direto ou indireto; 

descumprimento originário ou superveniente à Constituição; 

descumprimento formal ou material, e 

descumprimento total ou parcial. 

O descumprimento tanto pode ocorrer por ação quanto por omissão. 



André Ramos Tavares adverte que "e preciso, neste ponto, estar atento 

Para não incorrer em erro, na suposição de que descumprimento se refira apenas 

à omissão em realizar um dever constituciona~".~~ 

Assevera o autor, ainda, que "descumprir não é tão-sb deixar de fazer. É 

também o realizar em contradição aquilo desejado pela ~onst i tu i~ão" .~ '  

O descumprimento será direto quando contrário a um preceito 

constitucional fundamental explícito e será indireto quando contrário a um preceito 

constitucional fundamental implícito. 

No descumprimento originário tem-se a violação de um preceito 

COnstitucional vigente. Já o descumprimento superveniente ocorrerá 

posteriormente a sua vigência, ou seja, um ato em conformidade com a 

Constituição, no momento de sua edição, deixa de sê-10, em virtude de alteração 

formal ou da interpretação (mutação constitucional) do preceito constitucional. 

Haverá descumprimento formal quando decorrente de vício de 

incompetência do órgão que expede o ato do Poder Público ou quando não se 

adotar procedimento fixado na Constituição. O descumprimento será material 

quando se verificar uma incompatibilidade com o conteúdo de preceito 

constitucional fundamental. 

O descumprimento é total quando vicia todo o ato e parcial quando viciar 

apenas parte dele. 
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4.4 CONCEITO DE "PRECEITO FUNDAMENTAL" COMO OBJETO DE 

TUTELA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

Não se afigura nada fácil a delimitação da esfera de abrangência do termo 

"preceito fundamental". O que se constata na doutrina, alias, é uma total ausência 

de uniformidade quanto ao entendimento do que seja preceito fundamental e, 

especialmente, quanto a delimitação de quais preceitos seriam de tal relevância 

que pudessem justificar a apresentação da arguição. 

Além disso, tanto a Constituição Federal como a Lei no 9.882199, que 

regulamentou seu artigo 102, €j 1°, também deixaram em aberto a delimitação do 

que seja preceito fundamental, decorrente desta Constituição. 

Não há consenso na doutrina, quanto ao significado dessa expressão. As 

controversias operam-se desde a localização tópica dos preceitos fundamentais 

decorrentes da Constituição, havendo entendimentos no sentido de que 0s 

mesmos estão situados fora dela, no seu bojo ou em ambos. 

Segundo Maria Garcia, 

o termo decorrente (discursivo, derivado, conseqüente, segundo o 

dicionário Aurélio) faz concluir, primeiramente, pela possibilidade 

de localização do preceito externamente a Constituição. 

Porquanto, se é decorrente da Constituição não deverá estar, 

necessariamente, contido na Constituição. Não expressamente. E, 

neste particular, obrigatória se torna a lembrança do disposto no § 

2O do art. 5O, o qual admite a existência de "outros direitos e 

garantias", além daqueles expressos na Constituição, 

"decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados" ( ou dos 

tratados internacionais firmados).=* 

52 Arguição de descumprimento: direito do cidadão. In Revista de Direito Constitucional e 
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Sérgio Resende de Barros concorda parcialmente com esta interpretação, 

quando pondera que: 

o que se tem em mente proteger - e isto está claro no texto 

constitucional - é preceito fundamental decorrente desta 

Constituição, o que é mais amplo - e, portanto, diferente - do que 

preceito fundamental ou preceito constitucional, mesmo se 

tomando esses dois últimos termos como sinônimos. Isso porque 

um preceito que decorre da Constituição não precisa, 

necessariamente, nela ser visto ou estar previsto, mas pode ser 

ou estar simplesmente 

Da restrita concepção de preceito fundamental como regra ou principio de 

maior hierarquia, a ampla equiparação de preceito fundamental a toda e qualquer 

norma constitucional ou decorrente da Constituição, é certo que não se pode 

Precisar com segurança qual a extensão desse termo, enquanto o Supremo 

Tribunal Federal não se manifestar, no processo de construção jurisprudencial, 

delineando a matéria. 

Antes mesmo da regulamentação do dispositivo, a expressão "preceitos 

fundamentais1' foi muito comentada pela doutrina. 

José Afonso da Silva, por sua vez, entende que 

"Preceitos fundamentais" não é expressão sinônima de "princípios 

fundamentais". É mais ampla abrange a estes e todas as 

prescrições que dão o sentido básico do regime constitucional, 

como são, por exemplo, as que apontam para a autonomia dos 

Estados, do Distrito Federal e especialmente as designativas de 

direitos e garantias fundamentais (tit. II).~' 
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Para Daniel Sarmento 

embora se saiba que, do ponto de vista jurídico-formal, inexiste 

hierarquia entre as normas da Constituição, é certo que algumas 

são mais relevantes do que outras, desfrutando de primazia, na 

ordem de valores em que se esteia o direito positivo. Assim, 

conforme averberem Celso Bastos e Aléxis Galiás de Souza 

Vargas a propósito da ADPF, "...não se trata de fiscalizar a lesão a 

qualquer dispositivo da que é, sem dúvida, a maior Constituição 

do mundo, mas tão-somente aos grandes principios e regras 

basilares deste 

Conforme se pode depreender dos entendimentos doutrinários, o legislador 

constituinte não se preocupou em relacionar todos os preceitos fundamentais, 

Permitindo uma interpretação constitucional de acordo com a evolução da 

dinâmica social. 

Nesse sentido, muito conveniente a assertiva de Walter Claudius 

Rothenburg ao afirmar que, acertadamente, tanto o constituinte como o legislador 

foram felizes em não estabelecerem, desde logo, quais os preceitos que, por 

serem fundamentais, poderiam ser tutelados pela Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental, pois "qualquer tentativa de prefiguração seria sempre 

parcial ou excessiva; e a restrição seria agravada pela interpretação restritiva que 

um rol taxativo r e ~ o m e n d a " . ~ ~  

Willis Santiago Guerra Filho, por sua vez, sustenta a tese de que o preceito 

fundamental a que se referiu o constituinte não seria de se considerar, 
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propriamente, no sentido usual, como referindo a norma jurídica, seja esta norma 

jurídica ou regra consagrada pela ordem jurídica objetiva." 

Esclarece ainda, o autor, que 

preceito fundamental (...) seria, tal como expresso na dicção 

normativa (2a frase do § 1 O, art. 102, CF), aquele decorrente da 

Constituição, dela derivado por um processo de intelecção, 

resultante em ato do Poder Público que se impugna por 

considerá-lo violador da ordem constitucional. É assim que, 

avançando uma hipótese bastante diversa daquelas até o 

momento aventadas, postulamos ser o preceito fundamental a 

interpretação que fazem representantes do Poder Público de um 

conjunto normativo, podendo aí serem incluídas regras, 

constitucionais ou não, e princípios, explícitos ou implícitos. Por 

outro lado, o preceito será tido como "fundamental" em razão do 

vínculo que se pode estabelecer entre ele e a "fórmula política" 

adotada na ~onstituição.~~ 

Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior entendem que 

Preceito fundamental "seria o conflito que estivesse ferindo os princípios 

fundamentais, inscritos nos arts l0 ao 4O, constantes do Titulo I da Constituição 

 federa^."^^ 

Em síntese, esse é o entendimento doutrinário acerca da expressão 

"preceitos fundamentais", quanto a expectativa da lei que reg~iatnentaria o 

referido instituto. 
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Contudo, vale salientar que além dos direitos e garantias fundamentais da 

Constituição Federal, os preceitos fundamentais também englobam os 

fundamentos e o bjetivos fundamentais da República, produzindo um efeito mais 

positivo aos preceitos constitu~ionais.~~ 

Alem disso, estariam entre os "preceitos fundamentais" os principias 

fundamentais (forma federativa do Estado, soberania. cidadania, dignidade da 

pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo 

politico, independência e harmonia entre os Poderes), os direitos e garantias 

individuais (Art.5O1 da Constituição Federal), bem assim as cláusulas pétreas ( Art. 

60, § 4O da Constituição Federal). 

Pode-se afirmar, ainda, que os preceitos fundamentais são aqueles 

essenciais, preponderantes, superiores - regras nucleares, linhas mestras do 

Estado Brasileiro. 

Clémerson Merlin Clève, por sua vez, entende que 0s preceitos 

fundamentais são aquelas normas constitucionais que garantem a identidade da 

Constituição. 61 

Afirma o autor, ainda, que "sem sombra de dúvida, é possível afirmar que 

as ~ l á u s u l a ~  pétreas, mormente as consignadas no art. 60, § 4', são preceitos 

f~ndarnentais."~~ 

De qualquer forma, a doutrina é pacífica no sentido de que a competência 

para a identificação dos preceitos fundamentais 6 do Supremo Tribunal Federal, 
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guardião e intérprete da Constituição, cabendo-lhe identifica-10s diante de cada 

caso levado ao seu conhecimento. 

Contudo, a compreensão e o alcance do sentido da expressão "preceito 

fundamental", não definidos em sua densidade pela pr6pria Constituição, nao 

Podem ser restringidos por via da interpretação constitucional. 

Assim, "fundamental" há de ser entendido como a expressão normativa 

que tenha sede na Constituição, Lei Fundamental do País e que, s6 por isto, já 

goza do carater de essencialidade. O parâmetro, portanto, para identificar o que é 

fundamental somente pode ser a própria Constituição, até porque o 5 l0 do 

dispositivo que se está a comentar se insere no capítulo relativo as atribuições do 

Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, e na disciplina normativa do 

controle, de constitucionalidade, cuja função primordial é averiguar a 

compatibilidade de normas e atos a Constituição. 

De outra sorte, o termo "preceito", que não é propriamente termo técnico 

na linguagem jurídico-constitucional, deve ser entendido por sua generalidade, 

como qualquer "norma" da Constituição, compreendendo tanto principios quanto 

regras decorrentes ou vertidas no texto da Lei Maior. 

Não parece viável ou adequado admitir a possibilidade de o intérprete 

selecionar, na Constituição, certos princípios e normas para atender ao disposto 

no 5 l 0  do art. 102. Não se pode admitir que, na Constituição, haja princípios 

fundamentais, no sentido que, por sua essência, são princípios (preceitos) que se 

sobrepõem hierarquicamente aos demais princípios e normas ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~ .  

Vale dizer que tudo quanto está na Constituição é "fundamental", embora a 

densidade das normas e princípios possa ser diferente e refletir no sistema 

constitucional de modo diferente. Normas, regras e princípios constitucionais 



concretizam valores postos na Constituição, com destinação, densidade. 

Concretização e raio de incidência distintos. Mas todos são espécies normativas 

fundamentais e hierarquicamente superiores para fins do exercício do controle de 

constitucionalidade via Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

André Ramos Tavares assinala que "Todos preceitos fundamentais 

baseiam-se numa idéia central, encartada na Constituição Federal. Os preceitos 

fundamentais diferenciam-se dos demais preceitos constitucionais por sua 

importância, o que se da em virtude da imediatidade dos valores que se 

encampam e da relevância desses mesmos valores para o desenvolvimento 

ulterior de todo o ~ i r e i t o " . ~ ~  

Enfim, pode-se afirmar que preceitos fundamentais da Constituição não 

seriam qualquer dispositivo constitucional, mas somente aqueles preceitos, regras 

ou princípios, explícitos ou implícitos, que caracterizam a essência de um 

conjunto normativo-constitucional. 

4.5 A ARGUIÇAO DE DESCUMPRIMENTO COMO FORMA DE 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

Primeiramente, antes de discorrer sobre o assunto, oportuno relembrar a 

lição de Arma Cândida da Cunha Ferraz que conceitua com grande clareza o que 

Seja controle de constitucionalidade, ao afirmar que o controle de 

constitucionalidade "6 a verificação da adequação de Um ato jurídico 
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(particularmente da lei) a Constituição. Envolve tanto a verificação "externa" da 

lei, isto é, dos requisitos constitucionais formais do ato (por exemplo, sua 

conformidade com o procedimento legislativo constitucionalmente estabelecido), 

como a dos requisitos substanciais ou materiais (exemplificando, conteúdo 

compatível com a dispositio constitucional). 64 

A característica do controle difuso é o poder conferido a qualquer juiz ou 

tribunal de dar inicio ao controle de constitucionalidade, diante de um 

determinado caso concreto, que decidirá sobre a compatibilidade de determinado 

ato com a Constituição Federal, como questão previa, imprescindível ao 

julgamento da lide. Neste a declaração de inconstitucionalidade não constitui 

0bjet0 principal da ação, configurando-se como questão prejudicial, ou seja, 

questão de direito substantivo de que depende a decisão final a tomar no 

Processo e que fará parte da motivação do decisium, em julgamento incidenfer 

tantum. 

A decisão judicial prolatada em processo no qual foi encetado esse 

controle fará coisa julgada entre as partes e com relação restrita ao caso concreto 

apresentado em juizo, não vinculando outras decisões. Declarado 

i n ~ o n s t i t ~ ~ i ~ ~ ~ l ,  o ato normativo somente poderá ter suspensa sua execução 

caso a inconstitucionalidade seja definitivamente reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal, e após a edição de resolução do Senado, nos termos do artigo 

52, X, da Constituição Federal. 

Insta ressaltar, que de acordo com a Emenda Constituci~nal no 45, de 

08/12/2004 no Diário Oficial da União de 31/12/2004, a Constituição 

Federal passou a vigorar acrescida do artigo 103-A, com a seguinte redação: 

6 4 Apontamentos sobre o Controle de Constitucionalidade. Sã0 Paulo: Revista PGEISP, 
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Art. 103-A . O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 

súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal, bem como proceder a sua revisão 

ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

9 l0 A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a 

eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 

controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a 

administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 

relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

5 2' Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a 

aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 

provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 

inconstitucionalidade. 

§ 3 O  Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 

súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá 

recIamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 

judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 

sem a aplicação da súmula, conforme o caso.'" 

- 
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No controle concentrado de constitucionalidade, procura-se obter a 

declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo em tese ou omissão, 

independente da existência de uma lide. Nessa via de controle, o próprio pedido 

da ação intentada será a inconstitucionalidade do ato, que deverá ser declarada 

no dispositivo da decisão, em julgamento principalifer. 

No controle direto temos a ação declaratória de constitucionalidade, a ação 

direta de inconstitucionalidade por ação e omissão, a ação direta interventiva e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Qualificando-se como um modo concentrado e direto e, eventualmente, 

concreto de fiscalização de constitucionalidade, a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental incrementa substancialmente o nosso sistema de 

controle de constitucionalidade. 

Como se sabe, a Lei no 9.882199 teve por objetivo regulamentar o novo 

instituto do direito brasileiro que recebeu o nome de Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental, dando cumprimento ao que foi determinado pela 

Constituição Federal, que em seu art. 102, 1 1°, dispôs o seguinte: 

Art. 102: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 

a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

g 1 .  A arguição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal, na forma da lei. 



Depreende-se dos preceitos desse artigo que se trata de um novo 

instrumento com o objetivo de ampliar a fiscalizaç80 concentrada de 

constitucionalidade, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, evidenciando a 

Posição desse Tribunal como guardião da Constituição, cabendo-lhe a 

responsabilidade pela preservação da ordem constitucional. 

Gilmar Ferreira Mendes ao comentar sobre o controle direto de 

constitucionalidade do direito municipal em face da Constituição Federal, afirma 

que a Lei no 9.882199 veio, em boa hora, contribuir para a superação da lacuna, 

contemplando expressamente a possibilidade de controle de constitucionalidade 

do direito municipal no âmbito desse processo especial? 

Com efeito, a Lei no 9.882199 que regulamentou a Argüição de 

Des~urn~rimento de Preceito Fundamental ampliou o objeto da fiscalização 

abstrata, albergando atos normativos municipais e anteriores a Constituição, bem 

como atos concretos (não normativos) do Poder Público. 

Outrossim, ao autorizar o Supremo Tribunal Federal a apreciar diretamente 

uma questão constitucional vinculada a caso concreto, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental poupa esforços e racionaliza a 

Prestação jurisdicional. 

Walter Claudius Rothemburg, comentando a respeito, aduz que a Arguição 

de Descumprimento de preceito Fundamental, seja por meio de uma ação direta, 

Seja por intermédio de um incidente, racionaliza a prestação jurisdicional. '' 
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Ademais, é oportuno ressaltar que os instrumentos presentes no direito 

constitucional pretérito não eram suficientes para abarcar todas as violaç6es da 

Constituição, tendo a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

emergido como instituto confeccionado especificamente para conferir proteç80 

aos preceitos fundamentais, destacando-os daquela proteção existente para as 

demais normas constitucionais. 

Enfaticamente, Gilmar Ferreira Mendes afirma que "O bom observador 

Poderá perceber que o novo instituto cont6m um enorme potencial de 

aperfeiçoamento do sistema pátrio de controle de constituciona~idade".~~ 

Celso Bastos e Aléxis GaliBs, por sua vez, asseveram que 

em que pese ao alargamento do espectro dos atos atingidos pelo 

controle, as hipóteses de sua utilização restringem-se 

drasticamente, em relação aos demais instrumentos. Isto porque, 

ao contrário do que ocorre nas outras formas de controle 

concentrado (exercido através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade), em que se discute qualquer norma 

constitucional, na nova hipótese só cabe a ação se houver 

desrespeito a preceito  fundamenta^".^^ 

Embora haja um aperfeiçoamento mo sistema de controle de 

Constitucionalidade, o novo instituto não se destina a fiscalizar a lesão a qualquer 

dispositivo da Constitui~ão Federal, mas aos grandes princípios e regras basilares 

deste diploma, que indiscutivelmente caracterizam-se Com0 fundamentais. tais 

como: a soberania a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 0s valores 
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sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a forma federativa do 

Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e 0s 

direitos e garantias individuais. 

O alcance do instituto se explica e se justifica num sistema que já dispõe 

de um controle concentrado, com objeto definido e legitimidade restrita, que não 

visa diretamente a proteção dos direitos fundamentais, e de um modelo de 

controle difuso, incidente sobre todo e qualquer ato jurídico, com legitimação 

universal. O primeiro, célere, eficaz e de efeitos erga omnes e vinculantes; O 

Segundo, de tramitação demorada, com efeitos limitados ao caso concreto, salvo 

a interferência não usual do Senado Federal. 70 

Sob esta perspectiva, a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental parece se colocar como possível correção da limitação do objeto do 

Primeiro e da abrangência restritiva de efeito do segundo; de outro lado, também 

como correção da limitação restrita do primeiro e das vantagens da legitimação 

universal do segundo. 

É o que se pode extrair da lei ordinária que deu concretização à norma 

constitucional do €J l0 do art. 102, ao regular a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, e instituir seja a modalidade autônoma da arguição de 

descumprimento, seja a modalidade configurada sob o pressuposto de existir uma 

controvérsia constitucional relevante. Parece evidente, particularmente com 

relação a segunda modalidade apontada, que a proposit~ra desta aç80 se 

desenvolve a partir de um caso concreto, onde um direito das partes esteja sendo 

70 De acordo com a Emenda Constitucional no 45, de 08/12/2004, publicada no Diário Oficial da 
União de 31/12/2004, a Constituição Federal passou a vigorar acrescida do artigo 103-A, que 
dispõe que o STF poderá aprovar sumula com efeito vinculante em relação aos demais 6rgaos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal. 



Postulado e onde se vislumbra a ocorrência de lesão de preceito fundamental por 

ato do Poder Público. 

O próprio nome do instituto revela que a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental tem por finalidade a correção de uma desobediência, um 

desrespeito, um não-seguimento a uma determinação consubstanciada na 

Constituição Federal. 

José Cretella Júnior explica que "Nascendo a Constituição pela vontade 

dos representantes do povo, o descumprimento de qualquer preceito 

constitucional constitui atividade contrária a vontade popular, que necessita de 

correção imediata, pela gravidade de que se reve~te."~' 

Segundo Hélio Márcio Campo, "resume-se o descumprimento na 

efetivação de uma conduta omissiva ou comissiva do Poder Público em relação a 

uma disposição fundamental incluída na Carta Magna, Porque esta não foi 

acertadamente interpretada".72 

7 1 Comentários a Conatituigão brasileira de 1988. VI. P. 3105 
72 Arg(iiqão de Descumprimento de Preceito Fundamental.São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2o01, p. 23 



Assim, serve a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

para assegurar uma unidade de interpretação dos preceitos constitu~i~nais 

fundamentais, ou seja, fazer com que os atos do Poder Público e as controvérsias 

judiciais relevantes sobre lei ou ato normativo tenham como horizonte uma 

interpretação que não venha a violar preceitos constitucionais fundamentais. 

Segundo o ar[. 10, da Lei no 9.882199, a Arguição de Descumprimento de 

Fundamental servirá para evitar ou reparar a lesão de um preceito 

fundamental resultante de ato do Poder Público. 

Por isso, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental poderá 

Ser Preventiva ou repressiva. 

Preventivamente, caberá Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal no intuito de evitar lesões a 

principios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. 

Por outro lado, repressivamente, no intuito de reparação das lesões 

causadas pela conduta comissiva ou omissiva de qualquer um dos poderes 

Públicos. 

Saliente-se que o mecanismo previsto pelo § I0  do art. 102, da Constituição 

Federal e regulamentado pela Lei no 9.882/99, possibilita maior efetividade no 

controle das ilegalidades e abusos do poder público e na ~ 0 n ~ r e t i ~ a ~ ã 0  dos 

direitos fundamentais, podendo o Supremo Tribunal Federal, de forma ágil, evitar 



ou fazer cessar condutas do poder público que Estejam colocando em risco os 

Preceitos fundamentais da República e, notadamente, a dignidade da pessoa 

humana e os direitos e garantias fundamentais. 

Nesse sentido, assevera Alexandre de Moraes que diante da possibilidade 

de concessão de liminar e da existência de efeitos erga omnes e vinculantes, O 

Supremo Tribunal Federal poderá de forma rápida, geral e obrigatória, evitar ou 

fazer cessar essas condutas do poder público. 73 

Finalmente, vale ressaltar que na aplicação da Arguição de 

De~cum~rimento de Preceito Fundamental, principalmente quanto aos seus 

efeitos, deve o Supremo Tribunal Federal, explorando suas características 

Positivas, procurar interpretá-la como um instrumento colocado à disposição da 

Proteção dos direitos fundamentais, aproximando, pelo menos quanto 

finalidade, o instituto pátrio aos incidentes de inconstitucionalidade europeus. Só 

assim estará defendendo a própria Constituição, da qual é guardião, e 0 Estado 

Social Democrático de Direito por ela instituid~.~' 

4.7.1. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE 

O legislador ordinário, ao reg~íamentar o dispositivo constitucional, 

procurou estabelecer, além do critério utilizado pela Constituição, outro critério de 

admissibilidade para a propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito 

73 Comentários à Lei no g.882/99 - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: 
Arguicão de Descum~rimento de Preceito Fundamental: AniZilises à LUZ da Lei No 9.882/99. - - - -  

$ a ~  p a u l ~ :  Editora Atlas, 2001. p.20. 
Conforme MANDELL, j ~ ,  Robedo Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - Instrumento de Proteçao dos Direitos Fundamentais e da Constituição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, P. 230 



Fundamental, conforme disposto no o art. 1°, parágrafo único, inciso I, da Lei no 

9.882199, qual seja, o "relevante fundamento da controvérsia constitucional". 

Esse critério de admissibilidade funciona como mecanismo de filtragem das 

questões a serem decididas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Num primeiro momento, cuf'npre salientar que para ser conhecida a 

arguição do inciso I, do parágrafo Único, do art. 1°, da Lei no 9.882199, é 

necessária, justamente, a existência de uma polêmica, isto é, de uma discussão 

judicial sobre determinada lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal em 

face de preceito fundamental. 

De outro modo, vale dizer que a arguição terá de surgir de uma lide em que 

é debatida relevante questão constitucional. 

Essa divergência dirá respeito à interpretação da lei ou do ato normativo 

em atenção a um ou alguns preceitos fundamentais. 

Trata-se de "discussão sobre 0 sentido e 0 alcance de certa lei ou ato 

normativo. É claro que essa questão envolve, também, uma disputa sobre a 

interpretação de certo preceito fundamental. AO apagar das luzes, questão 

controvertida girará em torno da interpretação de algum preceito fundamental e 

da interpretação de uma lei ou de um ato n o r m a t i v ~ " . ~ ~  

No entanto, para melhor compreensão do termo "relevante" utilizado nos 

artigos l o ,  parágrafo único, inciso I e 3O, inciso V, da Lei 9.882199, torna-se 

necessário indagar se descumprir preceito constitucional fundamental ou tão 

somente preceito fundamental é "relevante" ou, ainda, se é possível estabelecer- 

se graus de "relevância", quando se descumpre preceito constitucional 

fundamental. 

75 CAMPO, Hélio Márcio. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 32. 



Como se sabe, um dos pilares do Estado de Direito é a supremacia da 

Constituição. A Constituição Federal é norma fundamental e por isso é que nela , 

se busca fundamento de validade das normas existentes no ordenamento 

jurídico, ocupando o último escalão da pirâmide de Kelsen. Portanto, contrariar 

preceito constitucional é relevante. 

Conseqüentemente, se contrariar preceito constitucional é relevante, 

contrariar preceito constitucional fundamental é tão ou mais relevante que 

contrariar preceito constitucional que não seja fundamental. 

Se é possível estabelecer-se um grau de relevância entre a contrariedade 

a um princípio e uma norma, O mesmo exercicio não é permitido para o 

descumprimento de preceito fundamental, pois "o não cumprimento de qualquer 

preceito constitucional fundamental seria, por si só, de alto grau de re~evância."~~ 

Portanto, parece ser sempre relevante a controvérsia em que se discute o 

descumprimento de preceito fundamental, a fim de preservá-lo. 

NO entanto, a própria lei deixa ao Supremo Tribunal Federal a triagem do 

que seja relevante. 

A esse respeito André Ramos Tavares afirma que "tendo em vista a 

omissão da Lei nesse particular, há de se compreender que a relevância por ela 

exigida será contemplada no próprio juizo de admissibilidade da arguição 

incidental, sem desmembramentos ulteriores".77 

76 MANDELLI JR, Roberto Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 
Instrumento de Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição- São Paulo: Editora Revista 
dos ~ribunais, 2003, p. 119 

77 Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001, p.424 



4.8 DO OBJETO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 

A colisão entre um precelto fundamental constltuclonal e um ato do Poder 

Público enseja a propositura da arguição. 

O art. l0 da Lei no 9.882199, dispõe que a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental "terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental, resultante de ato do Poder Público". 

Pela redação do mencionado dispositivo, tem-se que os atos do Poder 

Público são passíveis de impugnação via arguição de descumprimento. 

Além disso, conforme o disposto no inciso I, parágrafo único, do mesmo 

dispositivo legal, "caberá também arguição de descumprimento de preceito 

fundamental quando for relevante 0 fundamento da controvérsia constitucional 

sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 

Constituição". 

Com isso, os objetos sindicáveis na arguição de descumprimento poderão 

ser classificados como sendo 0s seguintes: 

- atoç não normativos do Poder Publico; 

- leis ou atos normativos municipais; e 

- leis ou atas normativos anteriores à Constituição. 

O ato do Poder Público que ensejará a propositura de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental mencionada no art. 1°, da Lei no 

9.882199, refere-se à lei e aos atos, normativos OU não, de todas as esferas 

federativas, incluídos os anteriores 21 Constituição. 



Em outras palavras, a única ressalva é de que os atos sejam estatais. Não 

estão incluídos os atos praticados pelos particulares, ainda que de caráter 

normativo. 

Dessa forma, é hábil a propositura da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental sempre que um ato do Poder Público, em qualquer uma de 

suas esferas, venha a violentar preceito fundamental constitucional. 

Com isso, estar-se-ia diante de uma possibilidade de conhecimento de 

inconstitucionalidade de atos não normativos. Assim, os decretos regulamentares, 

tradicionalmente excluídos do controle concentrado pela via de ação direta de 

inconstitucionalidade ou da ação declaratória de constitucionalidade, 

encontrariam respaldo na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Ademais, nem mesmo com pertinência ao direito pré-constitucional poderá 

ser rechaçada a arguição, sob 0 argumento de não se tratar de questão de 

inconstitucionalidade, pois, de acordo com 0 disposto no art. 1°, da Lei no 

9.882199, entre os atos do Poder Público que ensejam a propositura de Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental, incluem-se os anteriores a 

Constituição. 

Assim, restam incluídos, entre outros, OS atos normativos municipais, os 

atos normativos anteriores a Constituição (de qualquer esfera de poder) e os atos 

administrativos e mesmo os atos de execução praticados pelo Poder Público. 



Insta ressaltar, ainda, que o alcance deste instituto quanto ao objeto, vai 

além dos demais instrumentos de controle, já que permite que, por via dele, se 

busque reparar lesão provocada por atos excluídos da incidência daqueles quais 

sejam: a) leis e atos normativos .municipais que contrariem preceitos da 

Constituição Federal; b) "atos anteriores" a Constituição, ambos expressamente 

excluídos do controle concentrado por interpretação do Supremo Tribunal 

Federal, e c) atos concretos ou de efeitos concretos, que podem ser alcançados 

pela arguição ante a literalidade do artigo 1°, capuf, ao estabelecer que a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental "terá por objeto evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público". 

Finalmente, cumpre comentar sobre a sindicabilidade dos atos políticos, 

embora para ser objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental seja necessária a ausência de outro meio eficaz de sanar a 

lesividade, conforme se verá no item 4.1 0, infra. 

Os atos políticos ou atos do governo são definidos como sendo os atas 

praticados pelo Poder Público com margem de discrição e diretamente em 

obediência a Constituição Federal, no exercício de função meramente política. 78 

Referidos atos são controláveis pelo Poder Judiciário, de acordo com o art. 

5O, XXXV, da Constituição Federal que dispõe que "a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

O art. 102, 111, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que caberá 

recurso extraordinário quando a decisão recorrida "julgar válida lei ou ato de 

governo local contestado em face desta Constituição". 

MANDELLI JUNIOR, Roberto Mendes. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
- Instrumento de Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição.São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p.124 



Vê-se, portanto, que a própria Constituição Federal admitiu a apreciação 

de ato de governo pelo Poder Judiciário. 

Não obstante os atos políticos serem passíveis de controle, o Supremo 

Tribunal Federal não conheceu de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental que tinha como objeto um veto parcial do Poder Executivo, de forma 

imotivada, a um projeto de lei aprovado na deliberação parlamentar, por entender 

que o veto constitui ato político do Poder Executivo, insuscetível de ser 

enquadrado no conceito de ato do Poder Público, previsto no art. l0 da Lei no 

9.882199.~' 

Apesar de o veto consistir ato politico do Poder Executivo, o seu exercício 

deve obedecer um requisito mínimo de c~nstitucionalidade. 

Porém, a interpretação do Supremo Tribunal Federal, sob este particular, 

parece ter sido restritiva, no sentido de que a expressão "ato do Poder Público" 

não alcança "ato político" do Poder Executivo. 

4.9 MODALIDADES DE ARGUIÇAO DE DESCUMPRIMENTO 

4.9.1. ARGUIÇÃO DIRETA 

A arguição direta encontra previsão no art.iO, caput, da Lei no 9.882199, 

destinando-se a ação, com feição autônoma, a evitar ou reparar lesão a preceito 

79 ADPF 01-RJ : Ação ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B) contra ato do Prefeito 
do Rio de Janeiro, que vetou sem motivação projeto de lei que eleva o valor do imposto predial e 
territorial urbano , com fundamento na violação ao principio constitucional da separação de 
poderes (artigo 2 O  da Constituição Federal ). O Supremo Tribunal Federal considerou que o veto 
constitui ato político, insuscetivel de ser enquadrado no conceito de ato do Poder Público, previsto 
no art. l0 da Lei no 9.882199 (Min. Rel. Néri da Silveira, j. 03/02/2000) 



fundamental, resultante de ato do poder público, qualquer que seja a esfera 

estatal testilhada pela prática do ato indigitado de lesivo. 

Com vistas ao tema, há de se considerar que não havendo a lei 

integradora restringido a natureza do ato lesivo, entender-se-a abrangidos, 

também, os atos omissivos. 

Destarte, apesar da expressiva ampliação do rol dos atos possíveis de 

serem submetidos a esta modalidade de controle, é força convir que a ela só se 

submetem aqueles que evidenciam desconformidade com preceito fundamental. 

Em escólio ao texto, Celso Ribeiro Bastos e Alexis Galiás de Sousa Vargas 

enfatizaram, in verbis: 

Em que pese o alargamento do espectro dos atos atingidos pelo 

controle, as hipóteses de sua utilização restringem-se 

drasticamente, em relação aos demais instrumentos. Isto porque, 

ao contrário do que ocorre nas outras formas de controle 

concentrado (exercido através da Ação Direta de 

~nconstitucionalidade e da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade), em que se discute qualquer norma 

constitucional, na nova hipótese só cabe a ação se houver 

desrespeito a preceito fundamental. Este fator faz uma enorme 

diferença, pois não se trata de fiscalizar a lesão a qualquer 

dispositivo da que e, sem dúvida, a maior Constituição do mundo, 

mas tão-somente aos grandes princípios e regras basilares deste 

diploma. Dentre estes, podemos de antemão frisar alguns que, 

dada sua magnitude e posição ocupada na Carta, não deixam 

dúvida quanto a caracterização de fundamentais: a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a forma 

federativa de Estado, O voto direto, secreto, universal e periódico, 

a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. in Revista Consuiex no 44 - Ano 
IV, p.36 



Da mesma forma que os remédios constitucionais, como ações que visam 

a tutelar garantias de direitos de determinada natureza, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental é, também, uma ação documentária, 

na idéia de que a petição da arguiçã~ deva conter os requisitos enumerados no 

art. 3O da Lei regulamentadora, sob pena de ser indeferida, liminarmente, pelo 

relator, "quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, faltar alguns dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepta."81 

Por outro lado, é evidente o caráter de subsidiariedade da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, haja vista que a Lei no 9.882199, no seu 

art. 40, § 1°, preceitua que não será admitida Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade, 

questão essa que será vista adiante no item 4.1 0. 

4.9.2 ARGUIÇÃO INDIRETA OU INCIDENTAL 

A Lei no 9.882199 também cogitou da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental indireta ou incidental, o que fez no art. 1°, parágrafo único, 

do seu texto, que dispõe: 

~ r t .  l0 A arguição prevista no § l0 do art. 102 da Constituição 

Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá 

por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 

resultante de ato do Poder Público. 

Art. 4 O  da Lei no 9.882199 



Parágrafo Único: Caberá também arguição de descumprimento de 

preceito fundamental: 

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 

municipal, incluídos os anteriores a Constituição. 

Referido dispositivo permite a deflagração da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional, suscitada em sede de controle difuso, sobre lei ou ato normativo 

federal, estadual ou municipal, incluídos Os anteriores a Constituição, constituindo 

a decisão prévia antecedente lógico do julgamento do pleito, no que atine a 

questão de fundo. 

A arguição indireta permite, assim, a antecipação do deslinde de questão 

constitucional prévia, por acórdão do Supremo Tribunal Federal, necessário ao 

julgamento final do pleito, arredando, dessa forma, a necessidade de que seja 

percorrido todo um iter procedimental, até que a decisão definitiva da Corte seja 

comunicada ao Senado Federal, que poder8 suspender, sendo hipótese de lei ou 

ato normativo, a eficácia do ato indigitado, com a vantagem adicional da eficácia 

erga omnes e do efeito vinculante. 

Humberto Pena de Moraes entende que a antecipação de decisões sobre 

controvérsias relevantes, através da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, evita que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos 

anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da "interpretação . 

autêntica" do Supremo Tribunal ~edera l .~ '  

Fazendo uso da boa lição, o autor salienta, in verbis: 

82 conforme MORAES, Humberto Pena de. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Lineamentos sobre o Tema. In Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Editora Lúmen 
úris, p. 148. 



Outro destacado aspecto desse influente instituto reside na 

competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal para dirimir 

questões constitucionais contravindas sobre lei ou ato normativo 
municipal, como alternativa a extensão dessa atribuição aos 

Tribunais estaduais para o controle de constitucionalidade, por via 

de ação direta, de normas comuns em face da Constituição 

~ederal. '~ 

De acordo com a.classificação adotada por Canotilho, da-se aqui o que se 

denomina de controle misto, "pelo qual Se permite o trânsito do controle difuso 

para o controle concentrado", do qual resulta a generalização dos efeitos jurídicos 

da decisão, com força vinculante." 84 

Dessa forma, instituiu-se uma ponte entre os sistemas difuso e o 

concentrado, eis que a decisão que vier a ser prolatada pelo Supremo Tribunal 

Federal se projetará sobre as ações em curso. 
85 

4.9.3 ARGUIÇÃO ABSTRATA 

Através do preceito contido no inciso 1, do parágrafo único, do art.1° da Lei 

no 9.882199, ficou prevista a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental abstrata. 

83 MORAES, Humberto Pena de. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
Lineamentos sobre o Tema. In Acesso a Justiça. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, p. 148. 
Acentua o autor que o ajuizamento da arguição indireta OU incidental junto ao Supremo Tribunal 
Federal, submetendo questão constitucional ao f ~ ~ r n e  da Suprema Corte, permitido pelo novo 
instituto, gera o que o Prof. Arnold Wald classificou de ''cisão entre a questão constitucional e as 
derriais suscitadas pelas partes", uma cisão funcional, em última análise, no plano vertical. 
84 Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria A!medina, 1997, 3a ed., p. 
91 9-920 e 958-959. 

Súmula Vinculante - Emenda Constitucional no 45, de 0811 212004 



Alexandre de Moraes, classificando-a de Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental por equiparação, inquinou-lhe a higidez, argumentando: 

o legislador ordinário utilizou-se de manobra para ampliar, 

irregularmente, as competências constitucionais do Supremo 

Tribunal Federal, que conforme jurisprudência e doutrina 

pacíficas, somente podem ser fixadas pelo texto magno. Manobra 

essa eivada de flagrante inconstitucionalidade, pois deveria ser 

precedida de emenda A Constituição. 

Realmente, essa hipótese de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental abstrata (ou por equiparação) afastou-se do texto legal, eis que o 

legislador ordinário também considerou como descumprimento de preceito 

fundamental qualquer controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores a Constituição. 87 

Na verdade, o texto constitucional é muito claro ao estabelecer a forma de 

como um descumprimento de preceito fundamental poderá ser arguido perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

Da mesma forma, o texto constitucional é claro ao estabelecer que 

controvérsias entre leis ou atos normativos constitucionais, relevantes que sejam, 

não são hipóteses idênticas ao descumprimento pelo Poder Público de um 

preceito fundamental, devendo ser resolvidas em sede de controle de 

constitucionalidade, tanto difuso como concentrado. 

86 ~ i r e i t o  Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 14= Edição, p. 546 
87 MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. São Paulo: 
Editora: Atlas, 2000, p. 267. 



4.1 0 SUBSIDIARIEDADE DA ARGUIÇÃO 

E característica da Arguição de 'Descumprimento de Preceito Fundamental 

a presença do princípio da subsidiariedade, que dimensiona a admissibilidade do 

instrumento, sendo necessário a busca pela melhor interpretação ao dispositivo 

inserido no art. 4 O ,  5 1°, da Lei no 9.882199. 

Nesse dispositivo está estabelecido que a mesma não será admitida 

quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

A demonstração de inexistência de outro meio eficaz tem por escopo 

introduzir no direito brasileiro o princípio da subsidiariedade (ou do exaurimento 

das instâncias), já admitido pelos direitos germânico (recurso constitucional) e 

hispânico (recurso de amparo), salientando que a arguição apenas será cabível 

quando não existir qualquer outro meio processual, seja ele carente, insuficiente 

ou ineficaz. 88 

O Supremo Tribunal Federal, aplicando O princípio da ~ubsidiariedade, 

decidiu na ADPF/03-CE, ajuizada pelo Governador do Estado do Ceará contra ato 

do Tribunal de Justiça, pelo seu não cabimento, devido à existência de medida 

eficaz para sanar a ~esividade.'~ 

88 Coriforme MOTTA, Sylvio. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: Artigo 
datado de 20/0Ç/2001, p.5 e 6 
89 ADPF - 031CE: Não conhecida por falta de subsidiariedade: existência de outros meios 
processuais eficazes. Arguição ajuizada pelo Governador do Ceará contra ato do Tribunal de 
Justiça que decretou o bloqueio e o sequestro das contas-correntes do Estado, por força de ações 
judiciais do Tribunal de Justiça relativas a aplicação da Emenda Constitucional 1911998, que 
garantiram aos servidores públicos inativos o pagamento de vantagens pessoais acima do teto 
salarial (relator Ministro Sidney Sanches, julgamento em 18 de maio de 2000); 



Insta ressaltar que a lei e o Supremo Tribunal Federal não estabeleceram o 

prévio esgotamento do "outro meio", mas seu prévio esgotamento sem real 

efetividade. 90 

Logo, é necessário, que estejam esgotados todos os instrumentos 

tendentes a reparar ou prevenir um preceito fundamental em decorrência de lei ou 

ato do Poder Público para que se possa ingressar com a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Existindo outro meio eficaz de sanar a lesividade, a petição inicial da 

arguição será liminarmente indeferida, cabendo dessa decisão agravo, que 

deverá ser interposto no prazo de cinco dias (art. 4O, § 2O, Lei no 9.882199). 

Certamente isso evita que o Supremo Tribunal Federal se transforme em 

nova instância para todos os julgados dos tribunais inferiores e superiores. 

Evidentemente, sem essa subsidiariedade, desaguaria na Corte uma 

enxurrada de arguições sem cabimento, ou tal arguição se converteria numa 

espécie de preliminar, recursal ou não, mormente diante da ausência de uma 

delimitação legal das hipóteses ~oncretas, em que um dado procedimento poderá 

ser inquestionaveImente caracterizado como descumprimento de preceito 

fundamental. 

"O conforme MANDELLI JUNIOR, Roberto Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental - Instrumento de Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição. São Paulo,: 
Editora Revista dos tribunais, 2003, p. 131 



Assim, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não 

poderá ser vista como substituto das demais previsões constitucionais, como 

pode ser o caso, por exemplo, do Habeas Corpus, Habeas Data, Mandado de 

Segurança Individual e Coletivo, Mandado de Injunção, Ação Popular, Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade, interventiva e por omissão e Ações Declaratórias 

de Constitucionalidade. 

Vale ressaltar que O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em 

algumas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, entendendo 

que a ação direta de inconstitucionalidade e a ação popular seriam meios 

eficazes para sanar alegadas lesividades. 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no 

sentido de que subsidiariedade não se confunde com inefetividade 

(descumprimento de decisão judicial), sendo incabivel a arguição quando a 

medida judicial utilizada (ação ordinária com antecipação de tutela) resultou em 

ordem judicial descum~rida.~' 

91 Julgamento da ADPF-181CE: Não conhecida por falta de subsidiariedade: existência de outros 
meios processuais eficazes. (Relator Min. Néri da Silveira, j. 22/04/2002) 



No que diz respeito a escolha das arguições que deverão ser processadas 

e julgadas, Alexandre de Moraes entende que foi concedida uma certa 

discricionariedade ao Supremo Trib~nal Federal que poderá deixar de conhecê- 

Ias, quando concluir pela inexistência de relevante interesse público que 

justificaria a apreciação dos direitos e garantias fundamentais, levando-se em 

conta 0 interesse público e a ausência de outros mecanismos efetivos, sob pena 

de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais 

superiores e inferiores.'* 

Com relação a esse poder discricionário, Antonio Cláudio da Costa 

Machado ensina: 

o poder discricionário e aquele que se identifica pela possibilidade 

que a autoridade tem de escolher, dentre várias soluções legais, 

aquela que se lhe apresente como mais oportuna e conveniente 

para o atendimento do interesse público. A pluralidade de 

soluções, e a conseqüente subjetividade da decisão, é o que 

distingue o ato discricionário do ato vinculado, onde o ente estatal 

só dispõe de uma única forma de atuação. Note-se que malgrado 

o limite representado pelo principio da legalidade (o fim a ser 

alcançado e os parâmetros da escolha estão na lei) alguma 

liberdade sempre existe quando se exerce o poder discricionário. 
93 

92 In: Direito Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 645. Ressalta o autor que essa 
. discricionariedade concedida ao Supremo Tribunal Federal decorre do fato de que toda a Corte ue 

exerce a jurisdição jurisdicional não e somente Um órgão judiciário comum, mas órgão politico 
diretivo das condutas estatais, a medida que interpreta o significado dos preceitos constitucionais, 
vinculando todas as condutas dos demais Órgãos estatais e, Como tal, deve priorizar os casos de 
relevante interesse público. (In: Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. são 
Paulo: Editora: Atlas, 2000, p. 266) 

93 Tutela Antecipada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 3a Edição, 1999, p.563 



Tratando da discricionariedade e conceitos vagos ou indeterminados, 

Antonio Cláudio da Costa Machado, no mesmo raciocínio de Betina Rizzato, se 

manifesta assim: 

Acompanhando o'raciocinio da professora paulista, não podemos 

deixar de referir, ainda como premissa para a resposta que 

perseguimos, que existe uma diferença entre a categoria de 

conceitos vagos ou indeterminados e a discricionariedade. Diz ela, 

fundada em ensinamento de Afonso Queiró, que 'os conceitos 

vagos ou indeterminados são o produto da impossibilidade prática 

ou simples dificuldade técnica do legislador de enunciar com toda 

a nitidez as atividades da administração.. Neles, há uma tarefa 

interpretativa e por mais que no exercício desta tarefa 

intervenham necessariamente elementos pessoais ou autônomos, 

esta liberdade interpretativa nunca poderá confundir-se com o 

poder discricionário. Trata-se ai de um poder vinculado, onde só 

uma solução se pode considerar exata e legal'. E, pouco mais a 

frente, continua: 'Um outro fator de distinção entre os dois 

fenômenos é a existência de aplicação subsuntiva na 

discricionariedade e a sua ocorrência nos conceitos 

indeterminados', esclarecendo que tal vinculação normativo- 

subsuntiva 'é que faz com que somente uma decisão seja possível 

nos conceitos indeterminados, ao contrário da discricionariedade, 

onde existem duas ou mais soluções igualmente válidas'.94 

94 Tutela Antecipada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 3a Edição, 1999, p.564 



É oportuno destacar, como assinala o Ministro Celso de Mello: 

a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, 

no entanto, não basta, só por si, para justificar a invocação do 

principio em questão, pois, para que esse postulado possa 

legitimamente incidir, revelar-se-á essencial que os instrumentos 

disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz e real, a 

situação de neutralidade que se busca neutralizar com o 

ajuizamento da ação constitucional de arguição de 

descumprimento de pre~eito.'~ 

Enfim, cabendo ao Supremo Tribunal Federal decidir pela admissão ou não 

da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude da 

existência de outro meio, certo é que, qualificando-se como um modo 

concentrado e direto de fiscalização de constitucionalidade, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental incrementa substancialmente o nosso 

sistema de controle de constitucionalidade e precisa ser vista como parte desse 

siçtema, devendo ser interpretada e aplicada em comparação com outros 

instrumentos existentes no direito brasileiro que também proporcionam esse 

controle. 

95 ADPF 17-AP (medida liminar) Informativo STF 



5. ASPECTOS PROCESSUAIS DA LEI No 9.882199 

5.1. PARTES NA ARGUIÇÃO 

Da mesma forma como Ocorre nas ações diretas de inconstitucionalidade, 

não há lide, contraditório. nem partes no processo da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Tratando-se de processo objetivo, no qual, a rigor, não existem partes e 

lide; ainda assim, com certo temperamento, é viável falar-se em legitimidade ativa 

e passiva na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. As partes 

aqui são meramente formais e deverão ser tratadas por argüente e argüido.96 

5.1 .I LEGITIMAÇÃO ATIVA 

A legitimação ativa para a propositura de Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, em qualquer de suas modalidades, foi conferida pela Lei 

96 Conforme CAMPO, Hélio MCircio. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p.40. 



no 9.882199, em seu art. 2O, inciso I, aos mesmos legitimados para a propositura 

da ação direta de inconstitu~ionalidade.~~ 

Assim, podem ajuizar Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental: o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da 

Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 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; confederação 

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Ainda, com relação a questão da legitimação ativa, insta ressaltar que o 

Presidente da República vetou O incis0 11, do parágrafo único, do artigo 1°, da Lei 

no 9.882199 que permitia a propositura ampla da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, por qualquer prejudicado. 

0 fundamento do veto foi 0 receio de se conceder um acesso irrestrito, 

direto e individual ao Supremo Tt-ibunal Federal, que é incompatível com o 

controle coricentrado de constitucionalidade, e ensejaria uma elevação excessiva 

do número de feitos a serem apreciados pela Corte Suprema. 

~ ã o  obstante, restou facultado a qualquer interessado, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato do Poder Público, através de representação, 

encarecer a propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental ao procurador-Geral da República, que, examinando 0s 

fundamentos jurídicos da pretensão, decidirá do cabimento, ou não, do seu 

ingresso em juizo, conforme art. 2'. 8 do, da Lei no 9.882199. 

" Art. 703, 1 a IX, da Constituição Federal, com a alteração da Emenda Constitucional no 45, de 
O811 212004. 



Sérgio Resende de Barros afirma que não faz sentido entender que o 

constituinte, ao prever a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

decorrente desta Constituição, acabou por instituir outra ação direta para controlar 

constitucionalidade em tese diante desta Constituição, com eficácia erga omnes e 

efeito vinculante. 98 

Segundo o autor, apesar das louváveis intenções do legislador, a Lei no 

9.882199 é totalmente inconstitucional, pois foi além da forma processual e por ter 

alterado a forma substancial do instituto, para transformá-lo em ação direta, eis 

que o legislador disciplinou o instituto com substância diversa daquela utilizada 

pelo constituinte. 99 

NO entanto, apesar do respeitável posicionamento do autor, parece que a 

sua assertiva é por demais exagerada, pois 0 instituto da Arguição de 

Descumprimento não parece ter sido criado para controlar ~onstitucionalidade em 

tese diante da Constituição Federal. 

5.1.2 LEGITIMAÇÃO PASSIVA 

0 s  legitimados passivos na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental são as autoridades ou 0s órgãos do Poder Público responsáveis 

pelo ato questionado, que terão o prazo de dez dias para prestarem as 

informações que julgarem convenientes, conforme o art. 6' da Lei no 9.882199. 

')' O N6 GÓrdio do Sistema Misto. In: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 
Análises B Luz da Lei No 9.882199. São Paulo: Editora Atlas, 2001, p.197. 
9 9 Ibid, mesma página 



Tratando-se de processo objetivo de controle de constitucionalidade, o 

Supremo Tribunal Federal não admite, em regra, a formação de litisconsbrcio. 

Não descaracterizando a natureza do processo objetivo próprio da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é viável a formação de 

litisconsórcio ativo e passivo, com ponderações.'00 

No pólo ativo, a relação litisconsorcial será facultada, apenas, aqueles que 

disponham, autonomamente, de qualidade para fazer instaurar a Arguição de 

Descumprimento; em última análise, será possibilitada somente as entidades, 

órgãos e autoridades relacionadas no art. 103 da Constituição Federal, por 

remessa do art. ZO, inciso. I, da Lei no 9.882199. 

Nesse sentido, André Ramos Tavares esclarece "ser plenamente possível 

sua formação entre os constitucionalmente legitimados, com exceção daquele 

legitimado que, eventualmente, no caso concreto, vá figura já no processo na 

9 9  101 qualidade de requerido . 

No ângulo passivo, Humberto Pena de Moraes afirma que "a formação 

litisconsorcial só se legitima em face das entidades, órgãos e autoridades das 

81 102 quais teria emanado o ato enfrentado . 

- -- 

'O0 Conforme MORAES, Humberto Pena de. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Lineamentos sobre o Tema. In: Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Editora Lúmen 
Júris, 2002, p. 152 

101 TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Editora 
saraiva, 2001, p. 330 
'O2 MORAES, Humberto Pena de. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
Lineamentos sobre o Tema. In: Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2002, p. 
152 



5.3 REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL 

A petição inicial, que deverá ser entregue no Supremo Tribunal Federal, 

será elaborada de acordo com a ~ resc r i~ão  determinada no art. 3O, da Lei no 

9.882199, pelo que deverá conter a indicação do preceito fundamental que se 

considera violado, a menção do ato questionado e o pedido com suas 

especificações. Além da procuração, acompanhará a petição inicial a prova da 

violação do preceito fundamental, as cópias do ato questionado e os documentos 

necessários para demonstrar a impugnação. 

Cuidando-se de arguições decorrentes de polêmica constitucional 

relevante, a petição inicial também deverá ser instruída com a prova da existência 

da controvérsia judicial sobre a aplicação do preceito fundamental que se 

considera violado (inciso V, do art. 3' da Lei no 9.882199). 

Observa-se que surge a necessidade de que a comprovação do suposto 

descumprimento de preceito fundamental seja feita de plano, tal como ocorre no 

mandado de segurança. 

Por fim, a petição inicial deve ser apresentada em duas vias, instruída com 

cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a 

impugnação. 103 

103 Parágrafo único, do art. 3 O  da Lei no 9.882199 



5.4 DESPACHO INICIAL 

Uma vez recebida a petição inicial da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, poderá o relator ordenar o seu processamento ou não. 

5.4.1 DEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL 

5.4.1 .I MEDIDA LIMINAR 

NO tocante a concessão de medida liminar, a competência para a sua 

apreciação é do plenário do Supremo Tribunal Federal, que somente poderá 

deferi-la por maioria absoluta de seus Ministros. 

NOS termos do § 3O, do art. 5' da Lei no 9.882199, a liminar poderá consistir 

na determinação de que os juizes e tribunais suspendam o andamento de 

procesço ou os efeitos de decisões Judiciais, ou de qualquer outra medida que 

apresente relação com a matéria objeto da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, salvo se decorrentes de coisa julgada. 

Tratando-se de urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, durante o 

período de recesso, a liminar poderá ser deferida pelo Ministro relator ou pelo 

Ministro que estiver no plantão, ad referendum do Plenário.'04 

'O4 Conforme MORAES, Alexandre de. Apontamentos sobre a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental. In: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises 
à Luz da Lei NO 9.882199. São Paulo: Editora Atlas, 2001, p.31. 



Apreciado o pedido de liminar, sendo o caso, o relator da matéria solicitará 

as informações às autoridades responsáveis pela prhtica do ato impugnado, que 

devem ser prestadas no prazo de dez dias. 

Além de conceder a liminar postulada, poderá o relator, independente do 

pronunciamento da maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, 

se entender necessário, ouvir as partes nos PrOCeSSOS que ensejaram a arguição, 

requisitar informações adicionais, designar perito OU comissão de peritos para que 

emita parecer sobre a questão OU, ainda, fixar datas para declarações, em 

audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Este é o 

preceito disciplinado no $j 1°, do art. 6O, da Lei no 9.882199. 

A oitiva de pessoas com experiência e autoridade na matéria, conforme 

acima facultada pelo referido dispositivo, culminou por processualizar a figura do 

amicus curiae, permitindo a pluralização do debate constitucional. 

Também poderá o relator, a pedido dos interessados no processo da 

arguição, facultar-lhes sustentação oral na sessão em que terA lugar o 

julgamento, e deferir a juntada de memoriais nos autos. 

5.4.2 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

Quando não for o caso de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, por faltar algum dos requisitos prescritos na Lei ou verificar-se sua 



inépcia, a petição inicial poderá ser indeferida pelo relator, nos termos do art. 4O 

d a  Lei  no 9.882199. 

A simples violação de norma ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  por ato do Poder Público não 

ensejará a propositura da arguição, jágue esta exige a vulneração de um preceito 

fundamental, de modo que, por essa via, poderá o relator indeferir in limine a 

petição inicial. 

Também poderá ocorrer o indeferimento d a  arguição quando a lesão a o  

preceito fundamental puder ser evitada ou reparada mediante a utilização de 

outro remédio jurídico, ou, ainda, quando não for relevante o fundamento da 

controvérsia constitucional. 

Ressalte-se, ainda, que a desatenção em relação ao art. 2O da Lei no 

9.882199, que diz respeito aos legitimados ativos no processo de arguição, 

ensejará o juizo de indeferimento da petição inicial. 

Por outro lado. se a petição inicial for formulada sem os requisitos 

constantes no art. 3O, da Lei no 9.882199, a mesma será indeferida, conforme 

preceitos do art. 4O, da mesma lei. 

A não oitiva do Ministério Público, nas arguições em que ele não tiver 

formulado, é lógico que não será causa de indeferimento da petição inicial, mas, 

sim, de nulidade, por ausência de pressuposto processual de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular.'05 

"" Nos termos do § 1°, do art. 103, da Constituição Federal que determina que o Procurador-Geral 
da República deverá ser previamente ouvido nas ~ Ç Õ ~ s  de inconstitucionalidade e em todos 0s 
processos de competência do Supremo Tribunal Federal, a Lei no 9.882199 previu no parágrafo 
único de seu a:t.i'O, que o Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vista 
do processo, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações. 
No plano doutrin&rio, a atuação ministerial no processo civil sempre foi considerada importante no 
resguardo do interesse público.(FERRAZ, Antonio A U ~ U S ~ O  Mello de Camargo. A Neceççdria 
Elaboração de Uma Nova Doutrina de Ministkrio Público, Compativel com seu Atual Perfil 
Constitucional. In: Ministério Público. São Paulo: Editora Atlas, 1997, p.24) 



Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo ao Plenário, 

no prazo de cinco dias. 

5.5 DO JULGAMENTO 

A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

somente será tomada se presentes na sessão pelo menos dois terços dos 

~ i n i s t r o s . ' ~ ~  

Da mesma forma do que foi estipulado pelo legislador ordinário na Lei que 

dispõe sobre a ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de 

constitucionalidade, é exigido 0 quorum de oito Ministros para o julgamento da 

arguição. 

O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 143, 

parágrafo único, combinado com 0 art. 173 do mesmo diploma, dispunha que o 

quorum exigido para iniciar-se a votação da açã0 direta de inconstitucionalidade 

seria de oito Ministros. 

106 Art. 8O da Lei no 9.882199 



Assim, considerando que, na prática, os "dois terços" exigidos pela Lei no 

9.882199 significam, atualmente, pelo menos oito Ministros, é possível afirmar que 

ficou mantida a mesma exigência da Lei no 9.868199, no que diz respeito ao 

quorum necessário para iniciar-se o julgamento da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental. 

5.5.2 DO "QUORUM" PARA O JULGAMENTO 

Primeiramente, vale ressaltar que em decorrência do veto dos dois 

parágrafos do art. 8 da Lei no 9.882199, que tratavam do quorum para considerar- 

se procedente ou não a arguição de descumprimento, a Lei no 9.882199 deixou de 

estabelecer quorum qualificado para O Julgamento propriamente dito. 

Os dispositivos vetados estavam assim redigidos: 

9 10 considerar-se-á procedente ou improcedente a arguição se 

num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos dois 

terços dos Ministros. 

§ 2 O  Se não for alcançada a maioria necessária ao julgamento da 

arguição, estando ausentes Ministros em número que possa influir 

no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se sessão 

plenária na qual se atinja o quorum mínimo de votos. 

A razão do veto ao § I 0  do art. 8O, teve a seguinte redação, in verbis: 

"0 §I0 do art. 8' exige, para o exame do mérito de ação direta de 

inconstitucionalidade. Quorum superior inclusive àquele 

necessário para o exame do mérito de ação direta de 

inconstitucionalidade. Tal disposição constituirá, portanto, 

restrição desproporcional a celeridade, a capacidade decisória e a 
eficiência na prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal 



Federal. A isso, acrescente-se a consideração de que o escopo 

fundamental do projeto de lei sob exame reside em ampliar a 

eficácia e o alcance do sistema de controle de constitucionalidade, 

o que certamente resta frustrado diante do excessivo quorum 

exigido pelo dispositivo ora vetado. A fidelidade a Constituição 

Federal impõe o' veto da disposição por interesse público, 

resguardando-se, ainda uma vez, a viabilidade funcional do 

Supremo Tribunal Federal e a presteza nas suas decisões". 'O7 

Da mesma forma, o veto ao $2' do art. 8' decorreu do veto oposto ao §I0 

do art. ao, "de cujo conteúdo normativo o encontra-se inequivocamente 

dependente e de cujos vícios comunga 
i ,  108 

O art. 97 da Constituição Federal, por sua vez, preceitua o seguinte: 

Art. 97 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, ou dos membros do respectivo órgão especial poderão 

os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. 

Existirido norma expressa na C0nstitui~ão (Ad. 97), seria incorreto impor- 

se fórmula mais dificultosa para obter-se O pronunciamento da Suprema Corte 

sobre o mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Assim, na necessidade de se declarar a inconstitucionalidade do ato de 

Poder Público que tenha infringido preceito fundamental, mister a aplicação da 

regra geral 

'O7 Mensagem no 1.807, de 3 de dezembro de 1999 
'O8 Idem 



A esse respeito André Ramos Tavares explica: "é necessária a somat6ria 

de votos, no mesmo sentido, da maioria absoluta, vale dizer, da maioria dos 

Ministros do Tribunal (e não a mera maioria dos presentes, denominada maioria 

simples). Neste sentido, impõe-se a aplicação do art. 97 da Constituição Federal" 

109 

5.5.3 DA DECISAO FINAL 

A decisão final está submetida ao pedido, que na arguição encontra-se 

delimitado constitucionalmente pela verificação do descumprimento de preceito 

fundamental -jamais do cumprimento - pelo ato sindicável do Poder Público. 

Tendo em vista que os pressupostos de admissibilidade da arguição são a 

dúvida, a controvérsia e a incerteza sobre determinada interpretação 

constitucional, uma vez julgada a ação, 0s órgãos OU autoridades responsáveis 

serão comunicados da decisão, ocasião em que Ihes serão fixados as condições 

e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental, 

independentemente da lavratura do acórdão, que será confeccionado 

posteriormente. 

Cumpre observar que o cumprimento e a comunicação do julgamento 

(decisão) precedem a própria lavratura do acórdão e respectiva publicação. 

'O9 TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001, p.376 



O €j l0 do art. 10 da Lei no 9.882199 estabelece que "O presidente do 

Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se acórdão 

posteriormente." 

Como se vê, cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, sempre 

após o julgamento, mas precedendo a sua publicação, informar e exigir o 

cumprimento daquela decisão tomada. 

Outrossim, cumpre ressaltar que não existe qualquer dispositivo 

semelhante para o processo de ação direta de inconstitucionalidade e da ação 

declaratória de constitucionalidade. 

Saliente-se que somente no caso de Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental é que se justifica O imediato cumprimento, pois estar-se-á 

protegendo preceito fundamental, a demandar o imediato cumprimento do 

decisum. pela autoridade ou Órgão r~sponsável pelo descumprimento 

reconhecido no julgamento. 

Sobre esse procedimento, André Ramos Tavares afirma: 

que se está diante de um dos raros momentos nos quais o 

legislador conferiu tratamento processual diversificado para 0 

processo objetivo, acrescendo aquele referente a arguição essa 

possibilidade de exigir-se o imediato cumprimento, o que bem 

revela a importância da arguição de preceito. ''O 

''O TAVARES, André Ramos. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001, p.386 



Quanto a necessidade de publicidade da comunicação, mantem-se, 

embora ainda não se exija, nesse momento, a publicação no Diário da Justiça e 

no Diário Oficial da União. A publicidade poderá ser, pois, obtida por outros meios 

mais simples e rápidos. 

A seguir, o mesmo dispositivo, em seu § 2O, dispõe que "Dentro do prazo 

de dez dias contado do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será 

publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União." 

Julgado procedente ou improcedente o pedido em Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, não caberá qualquer recurso e nem 

tampouco poderá ser objeto de ação rescisória, conforme se dessume da leitura 

do art.12, da Lei no 9.885199. Todavia, deverá ser admitida a oposição de 

embargos de declaração, quando contiver 0 acórdão obscuridade, contradição ou 

omissão. Não se justifica manter-se um acórdão lavrado com determinado 

equívoco de percepção em razão de uma mera interpretação literal ao referido 

art. 12. 

Finalmente, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social, poderá o Supremo Tribunal Federal, na arguição que declarar a 

inconstitucionalidade de determinada lei Ou ato normativo, por maioria de dois 

terços de seus membros, restringir 0s efeitos daquela declaração ou decidir que 

ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de qualquer outro 

momento que venha a ser fixado.'" 

I "  Conforme CAMPO, Hélio Marcio. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 64. 



Ocorrendo o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal nos 

autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a fim de 

preservar a garantia da autoridade do decisum da Suprema Corte, os legitimados 

ativos e qualquer um que comprovar relação de seus interesses com a causa, 

direta ou indiretamente, de natureza jurídica Ou económica, poderão opor a 

reclamação prevista no art. 13, da Lei no 9.882199. 

Vale ressaltar que o descumprimento pode se referir à deturpação do 

julgamento como também ao cumprimento em desconformidade com a decisão, 

devendo a violação ser flagrante e notória. 

Por outro lado, ressalte-se que na0 caber8 re~lamap(lo com intuito de 

ampliação ou restriçao do julgado e nem a respeito de materia estranha à 

decisão. 

5.7.1 EFEITOS DA DECISAO CAUTELAR 

0 9 3 O ,  do art. 5" da Lei no 9.882199 estabelece que: "A Ilmlnar poder8 

consistir na determinação de que juizes e tribunais suspendam o andamento de 

processo ou efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que 

apresente relação com a matéria objeto da argüiçao de descumprimento de 

preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada". 



Parte da doutrina criticou a possibilidade de suspensão do andamento de 

processos ou dos efeitos de decisões judiciais, por entender que se tratava de 

uma espécie de avocatoria em defesa de medidas governamentais."* 

Segundo Mandelli Jr. 

a concessão de medida liminar, com seus conseqüentes efeitos, 

apenas estaria de acordo com a Constituição se tivesse por 

objetivo evitar ou reparar lesão a outro direito fundamental. Isso 

porque uma das características dos direitos fundamentais é a 

limitabilidade, ou seja, possíveis espaços de tensão entre os 

direitos fundamentais devem ser resolvidos adotando um 'regime 

de cedência recíproca', utilizando tanto o princípio da unidade da 

Constituição como o principio da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais. 113 

Tal entendimento é coerente com as características dos direitos 

fundamentais, sendo necessdrio estabelecer-se uma interpretação, com o 

objetivo de proporcionar a arguição de descumprimento uma condição de 

incidente de inconstitucionalidade nos moldes daqueles instituídos no direito 

europeu, em defesa dos direitos fundamentais e, não, em defesa de uma política 

governamental. 

Oportuno ressaltar que na ADPF I O-ALI o relator Ministro Maurício Corrêa, 

em decisão monocrática, deferiu a primeira liminar em Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, suspendendo a vigência de 

dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Alagoas, que 

estabelecia uma ação de reclamação para a preservação da competência do 

' I 2  MADELLI JR, Roberto Mendes. Arguição de Descumpriemto de Preceito Fundamental - 
Instrumento de Proteção dos Direitos Fundamentais e da Constituição. Sâo Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p.1631164 
' I 3  Idem, p.165 



mesmo Tribunal e a garantia de suas decisões, apresentando os seguintes 

argumentos: 

(...) resta evidente,. contudo, o risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação e o fundado receio de que, antes do julgamento 

deste processo, ocorra grave lesão ao direito do requerente, em 

virtude das ordens de pagamento de sequestro de verbas 

públicas, desestabilizando-se as finanças do Estado de Alagoas. 

Ante tais circunstâncias, com base no art. 5O, fj 1°, da Lei 

9.882199, defiro, ad referendum do Tribunal Pleno, o pedido 

cautelar e determino a suspensão da vigência dos arts. 353 a 360 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas, de 30.04.1981, e, em conseqüência, ordeno seja sustado 

o andamento de todas as reclamações ora em tramitação naquela 

Corte e demais decisões que envolvam a aplicação dos preceitos 

ora suspensos e que não tenham ainda transitado em julgado, até 

o julgamento final desta arguiçao. Comunique-se, com urgência, 

ao Governador do Estado de Alagoas e ao Presidente do Tribunal 

de Justiça Estadual. 'I4 

Verifica-se, ainda, que o dispositivo em análise (art. 5 O ,  § 3O, da Lei 

9.882199) ressalva, dos efeitos da cautelar concedida, a coisa julgada. Esta é 

garantia constitucional fundamental, de acordo com o art. 5'. XXXVI, da CF, não 

podendo ser atacada, mesmo que não houvesse previsão de exceção expressa. 

5.7.2 EFEITOS DA DECISAO FINAL 

O art. 1 1 , da Lei no 9.882199, estabelece: 

' I 4  Limiriar deferida em ADPF 10-AL, rel. Maurício Corrêa, J. 04.09.2001, DJU 13.09.2001 



Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no 

processo de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica e 

excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 

por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos 

daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 

seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 

fixado. 

Segundo Celso Bastos, trata-se de prática originada no seio da Corte 

Constitucional alemã e já incorporada a realidade brasileira pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Ademais, vale ressaltar que o § 3O, do art.10, da Lei no 9.882199, preceitua 

que "a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos 

demais órgãos do Poder Público". 

Conforme se pode depreender do referido dispositivo, o efeito vinculante 

vem contemplado constitucionalmente para os casos de decisão decorrente do 

julgamento da ação declaratória de constitucionalidade e, por força da Lei no 

9.882199, aplicável, também, no caso da arguição. 

Celso Bastos salienta: 

é possível a lei estabelecer o efeito vinculante às decisões 

proferidas em sede de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, senão pela semelhança (controle concentrado) com 

a ação declaratória de constitucionalidade, pela circunstância de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e Legislação Regulamentadora. In: 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei No 9.882199. 
São ~aulo :  Editora Atlas, 2001, p. 83. 
No entanto, há quem entenda que o texto do art. 11 da Lei no 9882199 deve ser tido como 
inconstitucional, pela impossibilidade do Direito brasileiro adotar principio do Direito Alemão. 



que à lei é dado disciplinar a força das decisões judiciais, 

especialmente aquela decorrente da arguição, já que nesta 

hipótese a lei remete diretamente a vontade da lei.''' 

Prossegue o autor, esclarecendo: 

estendendo o efeito vinculante a arguição, não se pode sustentar 

que a lei tenha incidido em inconstitucionalidade. Tanto o efeito 

vinculante não repugna ao espírito da Constituição que nela 

mesma está contemplado para o caso da ação declaratória de 

constitucionalidade. Fosse contrário à Constituição esse tipo de 

efeito, e certamente nClo se teria sua existência em nenhuma 

modalidade de ação.'" 

Ives Gandra da Silva Martins, embora tenha sido voto vencido na 

Comissão de juristas que elaborou o projeto da Lei no 9.882199, entende o 

seguinte: 

A norma admite que uma lei considerada inconstitucional pela 

arguição de descumprimento de preceito fundamental possa ter 

eficácia ex nunc ou mesmo dilatada por tempo posterior à 

declaração. 

O vicio, portanto, da inconstitucionalidade não prevaleceria ex 

tunc, maculando a lei ab initio, visto que por decisão de 213 de 

seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal poderia 

"constitucionalizar" e "desconstitucionalizar" o mesmo texto legal, 

admitindo sua "inconstitucionalidade com eficácia de 

constitucionalidade" até a decisão, para depois declarar uma 

"inconstitucionalidade sem eficácia da constitucional idade^', com 

' I 6  BASTOS, Celso Seixas Ribeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e 
Legislação Regulamentadora. In: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 
Análises à Luz da Lei No 9.882199. São Paulo: Editora Atlas, 2001, p. 83. 
11' Idem, mesma página 



base no novo espaço temporal determinado pelo Pretório 

~xcelso."~ 

Segundo o autor, o art. 11, da Lei no 9.882199 afronta a tradição do Direito 

brasileiro e a própria orientação da Suprema Corte de que ou as normas são 

constitucionais e têm eficácia, ou são inconstitucionais e não têm ef ic~cia. ' '~ 

Em síntese, cumpre salientar que em sede de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, as decisões do Supremo Tribunal 

Federal terão, em regra, eficácia contra todos - erga omnes - efeitos retroativos 

(ex tunc) e vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Público, 

existindo, porém, a possibilidade de manipulação desses efeitos, nos mesmos 

moldes da ação direta de inconstitucionalidade. 

Saliente-se, contudo, que existe discussão em torno da legitimidade da 

introdução do efeito vinculante e da manipulação dos efeitos no âmbito do 

controle de constitucionalidade por lei ordinária e não por emenda constitucional 

Ingo Wolfgang Sarlet acentua o seguinte: 

verifica-se que o efeito vinculante em sede de controle abstrato, 

apesar de sustentado por importantes segmentos da doutrina 

pátria e alguns dos próprios integrantes do Supremo Tribunal 

Federal, somente foi introduzido em 1993, com a criação - por 

emenda constitucional - da ação declaratória de 

constitucionalidade, quando - se efetivamente pudesse ter sido 
120 

previsto em lei - tal já poderia ter ocorrido há muito tempo. 

118 Descumprirnento de Preceito Fundamental: Eficácia das Decisdes. In: Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei No 9.882199. São Paulo: 
Editora Atlas, 2001, p. 17311 74 
' I 9  Ibid, p.178 
120 Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Alguns Aspectos Controversos. 
in Arguição de Descumprimento Fundamental: Análises à Luz da Lei No 9.882199. São Paulo: 
Editora Atlas, 2001, p 157 



Assevera, ainda, o autor o seguinte: 

De outra parte, constata-se, com base em experiências oriundas 

do Direito Comparado, que o efeito vinculante e a flexibilização 

dos efeitos da declaração pela Corte Constitucional - 
notadamente quanto a sua amplitude e consequências - ou 

encontra-se expressamente prevista na ConstituiçBo, ou foi 

regulamentada em Lei, neste caso, todavia, por expressa 

delegação da Constituição, isto é, autorizada direta e 

inequivocamente pelo Poder Constituinte Originario, não sendo o 

caso de se desprezar a tese de que se cuida de questões de 

cunho materialmente constituciona~.~~~ 

Referida tese da inconstitucionalidade por inidoneidade do meio escolhido 

(lei ordinhria) pode eventualmente na0 vir a prevalecer quando de uma 

manifestação do Supremo Tribunal Federal, mas seguramente merece ser levada 

a sério. 

''' Ibid, p 158 



6. A PROTEÇAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS 

INSTRUMENTOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

Atualmente, o controle concentrado de constitucionalidade no Brasil 6 

instrumentalizado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, pela Ação Declaratória, pela A Ç ~ O  

Interventiva e pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Os dois primeiros instrumentos de controle concentrado se destinam, e 

modo geral, à defesa da Constituição e da normalidade constitucional, não 

visando, diretamente, a proteção dos direitos fundamentais. 
122 

Acerca dos instrumentos de controle de constitucionalidade e a proteção 

dos direitos fundamentais, 6 oportuno hinscrever o entendimento de Anna 

Cândida da Cunha Ferraz a esse respeito: 

O primeiro e mais utilizado instrumento de controle concentrado - 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI - tem características 

que o torna poderoso instrumento de fiscalização constitucional, 

quais sejam: controle em tese e processo objetivo; objeto 

razoavelmente abrangente (leis e atos normativos federais e 

estaduais); competência originária e exclusiva do Supremo 

Tribunal Federal; celeridade procedimental, particularmente 

graças à possibilidade de concessão de medida liminar; decisão 

com efeitos erga omnes e vinculantes, estes a partir da Lei n 

9.868199; e legitimação restrita, nos termos do art. 103 da 

122 Conforme FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Anotações sobre o Controle de 
Constitucionalidade no Brasil e a Proteção dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista do 
Mestrado - Unifieo, 2005 



Constituição Federal, que, todavia, abrange um rol 
significativamente numeroso de legitimados. 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, partindo do 

pressuposto que a conduta omissiva no cumprimento ou 

implementação e normas constitucionais configura 

inconstitucionalidade, se destina a possibilitar a defesa contra tal 

omissão e a tentativa de se obter que o poder omisso supra a 

omissão ou a lacuna, e possibilite a plena concreção das normas 

constitucionais. Dotada de características semelhanças a ADI, 

desta difere quantos aos efeitos da decisão. Estes são 

expressamente fixados no texto constitucional e são minimamente 

eficazes já que o Poder Judiciário não pode obrigar o Poder 

Legislativo ou o Poder executivo suprirem sua conduta omissiva 

mediante a expediçao das normas de concreção. 

Não obstante, ante o fato de a positivação constitucional dos 

direitos fundamentais constituir núcleo normativo por excelência 

da Constituição de 1988 e ainda por decorrência da larga 

abrangência dos legitimados para a propositura dessas duas 

- modalidades de ação, que engloba inclusive entidades de classe 

e outras, particularmente voltadas para a defesa de direitos 

individuais, de classe ou de categorias, e direitos coletivos, o fato 

é que tais instrumentos vêm sendo utilizados em larga escala com 

o objetivo de proteção de direitos fundamentais individuais e 

coletivos, já que permitem questionar a inconstitucionalidade de 

atas normativos e leis (ou atos omissos) lesivos a direitos 

fundamentais de categorias, C O ~ ~ ~ ~ V O S  ou mesmo individuais, 

Deste modo, quando veiculados com essa finalidade, a ADI e a 

ADI por omissão se revelam, tambem, como poderosos 

instrumentos de fiscalização concentrada, como se viu. 

A Ação Declaratória de Constitucionalidade, por sua vez, é instrumento de 

controle concentrado, de aspecto mais restrito quanto ao objeto, alcançando leis e 

FERRAz, Arma Cândida da Cunha. Anotações sobre O Controle de Constitucionalidade no 
Brasil e a Proteção dos Direitos Fundamentais. Sã0 Paulo: Revista do Mestrado - Unifieo, 2005 



atos normativos federais. Com relação a legitimação para a propositura, esta foi 

recentemente ampliada'24, passando a ser  disponibilizada para o Conselho 

Federal d a  Ordem dos Advogados d o  Brasil; partido político c o m  representação 

no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional. 

Quanto aos efeitos e a finalidade da ação declaratória de 

constitucionalidade, Anna Cândida d a  Cunha Ferraz conclui que: 

"se assemelha a ADI, não apenas por determinaçflo da 

Constituição, mas também pelo disposto na Lei no 9.868199. 

Quanto a sua finalidade, não visa precipuamente a proteção de 

direitos fundamentais. Na verdade visa a manutenção (declaração 

de constitucionalidade) de leis e de atos normativos federais sob o 

alegado fundamento da segurança jurídica, nos casos em que se 

% instaura controvérsia quanto a aplicação dessas leis. (art. 14, 111, 

da Lei 9.868/99).Para o que interessa ressaltar, como em regra, é 

que as leis e atos normativos federais cuidam de matérias sobre 

tributação, previdência, saúde etc. e, portanto, relacionadas com 

direitos fundamentais que acabam sendo a razão das 

controvérsias instauradas em torno dessas leis, por via reflexa, tal 

instrumento também aparece como Útil para a proteção de direitos 

lZ4  Ampliação conferida pela edição da Emenda Constitucional no 45, de 08/12/2004, que revogou 
O 540 do art. 103 da CF que conferia a legitimidade somente ao Presidente da República, A Mesa 
do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e a0 Procurador-Geral da República e 
alterou o caput do mesmo dispositivo, que passou a ter a seguinte redação: 
"Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucional~ade:" 
Assim, passam a ser os mesmos os legitimados para propor açáodireta de inc~nstitucionalidad~ 
ou açãÒ declarat6ria de constitucionalidade. 
125 Anotações sobre o Controle de Constitucionalidade no Brasil e a Proteçao dos Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Revista do Mestrado - Unifieo,2005 



Com relação Ci ação intervenha, a autora entende que ao menos por um 

dos motivos que possibilitam sua proposição ("direitos da pessoa humana"), pode 

se tornar instrumento útil à proteçao de direitos fundamentais. '*@ 
Por último, a Arguição de Desçumprimento de Preceito Fundamental que 

embora também seja um instrumento de controle concentrado, discrepa dos 

demais instrumentos dessa modalidade, como se verá. 

6.1 A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E 

A PROTEÇAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, embora 

instrumento de controle concentrado, discrepa dos demais instrumentos dessa 

modalidade, exatamente por nele se vislumbrar a tentativa de permitir que se 

conduza uma questão concreta de lesão a preceito fundamental, resultante de ato 

do Poder Público, ao Supremo Tribunal Federal. 

Atualmente as competências do Supremo Tribunal Federal relacionadas 

com 0s denominados remédios ~ ~ n ~ t i t ~ c i ~ n a i s ,  caracterizaram-no como um 

Tribunal de defesa das liberdades publicas, na construção e aplicação de 

inúmeras teorias que acabam por conceder maior efetividade aos direitos e 

garantias fundamentaís. 

'" ~ n i t ~ ~ õ e s  sobre o Controle de Constitucionalidade no Brasil e a Proteção dos 
Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista do Mestrado - Unifieo, 2005 



O Supremo Tribunal Federal, durante sua longa história, demonstrou 

constituir-se em um tribunal com a preocupação e a missão de consagrar o 

respeito e garantir a efetividade dos direitos fundamentais, função essa ampliada 

pela Lei no 9.882199, que regulamentou a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, prevista no art. 102, 5 1°, da Constituição Federal. 

De acordo com o art. l0 da Lei no 9.882199. a Arguição de Descumprimento 

de Preceito ~undamental tem por objeto "evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental, resultante de ato do Poder Público". 

O parágrafo único do referido dispositivo, em seu inciso I, dispõe que a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental caberá também "quando 

for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, incluidos os anteriores a Constituição". 

Tais hipóteses de cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental foram restringidas pelo art. 4'. 5 1°, da Lei, que consagrou 0 

principio da subsidiariedade, ao estabelecer que esta não será admissivel quando 

houver outro. meio eficaz de sanar a lesividade. 

Apesar de a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, na 

modalidade incidental, guardar algumas semelhanças com o recurso de amparo 

do Direito espanhol e o recurso ~0n~titucional (Ve~assungsbeschwerde) do 

Direito alemão, por também possuir uma dimensão subjetiva, já que é suscitada 

em razão de um caso concreto, e uma dimensão objetiva, pois destina-se a 

proteção da higidez da ordem j u r í d i c o - ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  alguns autores entendem 

que o novo instituto brasileiro foi criado visando muito mais combater a "indústria 

das liminares" do que a proteção dos direitos fundamentais. 



Nesse sentido A o entendimento de Daniel Sarmento, ao afirmar que 

(...) a arguição incidental não se restringe a tutela dos direitos 

fundamentais. Aliás, pelo que consta, o instituto foi criado visando 
muito mais a tutela da governabilidade e de interesses estatais 

(combate a "indústria das liminares"), do que a proteção do 

cidadão em face do Poder Publ i~o. '~~ 

Alexandre de Moraes, por sua vez, entende que a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível perante o Supremo Tribunal 

Federal, preventivamente, com o objetivo de se evitarem lesões a principioç, 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, ou 

repressivamente, para repará-las, quando causadas pela conduta comissiva ou 

omissiva de qualquer dos poderes públicos. 128 

Jose Afonso -da Silva, tratando dos direitos fundamentais, entende que 

"preceitos fundamentais" não é expressão sinonirna de "princípios fundamentais", 

abrangendo aqueles todas as prescrições que dão o sentido básico do regime 

constitucional e, especialmente, as designativas de direitos e garantias 

f~ndamentais. '~~ 

Para o autor, a Lei no 9.882199 bem poderia vir a ter a importância do 

Verfassungsbeschwerde do Direito Alemão que, em alguns casos, é meio de se 

invocar a prestação jurisdicional em defesa de direitos fundamentais, pois o seu 

Apontamentos sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, In: Argüição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei No 9.882199. São Paulo: 
Editora Atlas, 2001, p. 89 

Comentários a Lei no 9.889199 - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, In: 
Argiiição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei No 9.882199. 
São Paulo: Editora Atlas, 2001, p.19 

Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 558 



texto permite avançar na mesma direçao e será um instrumento de fortalecimento 

da missão que a Constituição Federal reservou ao Supremo Tribunal ~edera1.l~' 

Nessa linha de raciocínio, o mecanismo previsto pelo §I0, do art. 102, da 

Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 9.882199, possibilitará maior 

efetividade no controle das ilegalidades e dos abusos do poder publico e na 

concretização dos direitos fundamentais, salientando que a prdpria idéia de 

Constituição tem por origem a defesa e preservação de direitos fundamentais 

contra abusos e arbitrariedades cometidos pelo Estado. 

De outro lado, insta ressaltar que o Supremo Tribunal Federal examinará a 

questão em abstrato e decidirá não apenas para o caso concreto, mas para todos 

0s que se incluem na mesma situação perante as normas constitucionais. 

Desta forma, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

um instrumento subsidiário, "híbrido" (autônomo e proposto a partir de caso 

concreto) do modelo concentrado, e competência originária e exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, tem efeitos próprios desta modalidade de controle 

segundo expressa dicção legal, e somente pode ser movimentado pelos 

legitimados incluídos no rol previsto no artigo 103 da ConstituiçZio Federal, vez 

que a legitimação universal, prevista na lei, foi objeto de veto pelo Presidente da 

República. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser 

suscitada a partir de um caso concreto no qual a lesão de direitos provoque uma 

controvérsia constitucional, que, nCio obstante, será objeto de exame "em tese" 

. pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão terá efeitos erga omnes e 

vinculantes para todos, relativamente aos demais órgãos do Poder ~úbl ico. '~ '  

130 Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 559 
131 Conforme 5 3O, art. 10, da Lei no 9.882199 



Assim, por via deste instrumento, o titular de um direito, postulado perante 

o juiz da causa, logra ver seu questionamento subir de imediato ao exame do 

Supremo Tribunal Federal, encurtando-se o caminho processual usual a ser 

perseguido. 

O largo espectro de utilização da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental para proteger direitos fundamentais fica evidenciado na decisão do 

Supremo Tribunal Federal, cuja ementa estabelece: 

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A questão 

da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do 

Poder Judiciário em tema de implantação de políticas públicas, 

quando configurada hipótese de abusividade governamental. 

Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à 

efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter 

relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações 

em torno da cláusula da "reserva do possível". Necessidade de 

preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da 

intangibilidade do núcleo consubstanciador do "mínimo 

existencial". Viabilidade instrumental da arguição de 

descumprimento no processo de concretização das liberdades 

positivas (Direitos Constitucionais de Segunda Geração). 13* 

A respeito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e a 

, proteção dos direitos fundamentais, Anna Cândida da Cunha Ferraz conclui o 

seguinte: 

pp 

132 Decisão relatada pelo Min. Celso de Mello na ADPF 45 MCIDF 



A arguição de descumprimento fundamental, nas duas 

modalidades instituídas na Lei no 9.882199, mas especialmente na 

modalidade prevista no inciso I, do artigo 1°, é dentre os 

instrumentos de controle concentrado, o mais diretamente 

vocacionado para a proteção dos direitos fundamentais. Com 

aparente inspiração no modelo alemão de controle (o recurso 

constitucional), configurando modelo híbrido de controle 

concentrado, possibilita que a violação de direito fundamental, por 

ato do Poder Público, e a posta em caso concreto e sob a 

jurisdição comum, possam ser. pelos legitimados constitucionais, 

conduzidas diretamente ao Supremo Tribunal Federal, cuja 

decisão, em tese, tem as mesmas virtualidades das proferidas em 

sede de controle concentrado via ADI e ADECon. Na hipótese de 

arguição de descumprimento a partir de um caso concreto, o 

espectro da abrangência da arguição é muito mais amplo que o 

próprio dos instrumentos de modelo concentrado, na medida em 

que pode ser proposta "quando relevante o fundamento da 

controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 

. estadual ou municipal, incluídos os anteriores 8 ConstituiçãoJJ 133 

133 Anotaqões sobre o Controle de Constitucionalidade no Brasil e a Proteção dos Direitos 

Fundamentais. São Paulo: 2005, p.25 



7.1 JURISPRUDÊNCIA DO STF ANTES DA LEI No 9.882199 

O Supremo Tribunal Federal, que é O único órgão com competência para 

julgar a Arguição do Descumprimento de Preceito Fundamental, entendia que o 

dispositivo constitucional estava a depender de concretização pelo legislador. 

Independentemente disso, vale ressaltar que mesmo antes da existência 

de lei regulamentadora do instituto, 0 Supremo Tribunal Federal nunca julgou uma 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental por ausência da lei. 

Nesse sentido, o Ministro Sydney Sanches se manifestou: 

O art. l0 do art. 102 da Constituição Federal de 1988 é bastante 

claro, ao dispor: "a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei." 2. Vale dizer, 

enquanto não houver lei, estabelecendo a forma pela qual será 

apreciada a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente da Constituição, o Supremo Tribunal 

Federal não poderá apreciá-~a.'~~ 

134 Decisão proferida em Agravo regimental em petição no 1140, acórdão publicado no Diário da 

Justiça, Seção I, de 31.05.96, ementário 1830-01 



7.2 AS ARGUIÇOES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

IMPETRADAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 9.882199 E AS RESPECTIVAS 

DECISOES 

Com o advento da Lei no 9.882199, que veio a regulamentar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. quase 66 (sessenta e seis) ações 

dessa natureza, aproximadamente, foram propostas perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

AO tratar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 0 

Supremo Tribunal Federal enfrentou os seguintes aspectos: 

1) ato não enquadrado no conceito de ato de Poder Público; 

2) falta de legitimação ativa; 

3) existência de outro meio eficaz para sanar a lesividade, e 

4) a prejudicialidade externa criada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade no 

2.231 propo~ta pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Por ocasião da apreciação da primeira Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, ajuizada após a edição da Lei no 9.882199, o Supremo 

Tribunal Federal acabou indeferindo-a, por entender que o veto político não se 

enquadraria no conceito de ato do Poder Público, previsto no art. l0 da Lei no 

9.882199, cuja decisão foi a seguinte: 

0 Tribunal, examinando questão de ordem apresentada pelo Min. 

Néri da Silveira, relator, não conheceu de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (CF, art. 102,§ 1°) 



ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do 6, contra ato 

do Prefeito do Município do Rio de Janeiro que, ao vetar 

parcialmente, de forma imotivada, projeto de lei aprovado pela 

Câmara Municipal - que eleva o valor do IPTU para o exercício 

financeiro de 2000 - teria violado o principio constitucional da 

separação dos ~Òderes (CF. art. 2'). Considerou-se ser incabível 

na espécie a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, dado que o veto constitui ato político do Poder 

Executivo, insuscetível de ser enquadrado no conceito de ato do 

poder Público, previsto no art. l0 da Lei 9.882199. (STF - Pleno - 
ADPF (QO) IIRJ - Rel. Min. N6ri da Silveira, decisão: 3-2-2000. 

Informativo STF no 176) 

NO julgamento da preliminar suscitada na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental no 04, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT 

contra a Medida Provisória no 2.019/200, que fixou o valor do salário mínimo, o 

Supremo Tribunal Federal acabou Por conhecer da arguição por entender que a 

medida judicial existente (ADln por omissão) não seria, em princípio, eficaz para 

sanar a alegada lesividade. 
135 

Nesse . . julgamento foram vencidos Os Ministros Octávio Gallotti, Nelson 

Jobim, Maurício Corrêa, Sydney Sanches e Moreira Alves que não conheciam da 

argüição, tendo em vista o desrespeito a0 princípio da subsidiariedade. O Ministro 

Néri da Silveira, através do seu voto de desempate, conheceu da arguição por 

entender, em principio, inexistir outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade. 

'35 Conforme Informativo no 195 e 264 do STF, decisão de 17.4.02, na ADPF no 4. No voto de 
desempate o'Min. NBri da Silveira "...considerou que, Se o Supremo julgar que a ação 6 
procedente, vai definir a forma pela qual deve Ser compreendido o inciso IV do art. 70 da 
Constituição. 0 dispositivo prevê que o salhrio mínimo fixado em lei nacional deve ser capaz de 
atender às necessidades do cidadão e de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devendo ser reajustado 
periodicamente, para manutenção de seu poder de compra..." (notícia de 17.4.02 no site 



Restou, assim, afastada a aplicação do §I0, do art. 4O, da Lei no 9.882199, 

eis que o Supremo Tribunal Federal considerou preenchido o requisito desse . 
dispositivo (princípio da subsidiariedade). 

No julgamento da preliminar suscitada na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental no 33, proposta pelo Governador do Estado do Pará contra 

o Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará-IDESP, O Supremo 

Tribunal Federal, por unanimidade, referendou a decisão monocrática que 

determinou a suspensão de todos 0s processos em curso e dos efeitos das 

decisões judiciais que versaram sobre a aplicação do dispositivo questionado, até 

final da ação, tendo sido relator o Ministro Gilmar Mendes, em julgamento datado 

de 29 de outubro de 2003. 

Recentemente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - 

CNTS ajuizou a ADPF no 54, em que se pretende obter posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal sobre o aborto de feto anencéfalo. Afirma serem 

distintas as figuras da antecipação terapêutica do parto e o aborto, no que este 

pressupõe a potencialidade de vida extra-uterina do feto. Sustenta que impor à 

mulher o dever de carregar por nove m s e s  um feto que sabe, com plenitude de 

certeza, não sobreviverá, causa à gestante dor, angústia e frustração, resultando 

em violência às vertentes da dignidade humana - a física, a moral e a psicol6gica 

- e em cerceio à liberdade e autonomia da vontade, alem de colocar em risco a 

saúde, tal como proclamada pela Organização Mundial da Saúde - o completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Já 0s 

profissionais da medicina ficam sujeitos às normas do Código Penal. 

Sob o ângulo acautelador, requereu-se a suspensão do andamento de 

processos ou do efeito de decisões judiciais que tenham como alvo a aplicação 



dos dispositivos do Código Penal, nas hipóteses de antecipação terapêutica do 

parto de fetos anencefálicos, assentando-se o direito constitucional da gestante 

de submeter-se a procedimento que leve à interrupção da gravidez e do 

profissional da saúde de realizá-lo, desde que atestada por médico habilitado, a 

ocorrência da anomalia. O pedido final visou à declaração da 

inconstitucionalidade, com eficacia abrangente e efeito vinculante, da 

interpretação dos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal - 

~ecreto-Lei no 2.848140 - como impeditiva da antecipação terapêutica do parto 

em casos de gravidez de feto anencefálico, diagnosticados por médico habilitado, 

reconhecendo direito o direito subjetivo da gestante de assim agir sem a 

necessidade de apresentação prévia de autorização judicial ou qualquer outra 

forma de permissão específica do Estado. 

O Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Marco Aurélio, acolheu o 

pleito formulado para, diante da relevancia do pedido e do risco de manter-se com 

plena eficácia o ambiente de desencontros em pronunciamentos judiciais, ter-se 

não só o sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em julgado, 

como também o reconhecimento do direito constitucional da gestante de 

submeter-se a operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos, a partir de 

laudo médico atestando a deformidade, a anomalia que atingiu o feto.lJ6 

Eecisão publicada no DJU de 2.8.2004. 



Quanto a questão da admissibilidade, o Min. Carlos Britto pediu vista dos 

autos e, em seguida, o Pleno resolveu suspender o julgamento da questão de 

ordem suscitada pelo Procurador-Geral da República, quanto à questão da 

admissibilidade da ação, a fim de deliberar sobre a manutenção da liminar 

concedida pelo Min. Relatar. Referendou-se, por maioria, a primeira parte da 

liminar concedida (sobrestamento de feitos) e revogou-se a segunda (direito ao 

aborto), com efeito exLnunc. Entendeu-se que não havia justificativa para 

manutenção da liminar, tendo em conta a pendência de decisão quanto B questão 

da admissibilidade da ação. Salientou-se, ainda, o caráter satisfativo da medida 

deferida e a indevida introdução, por meio dela, de outra modalidade de 

excludente da ilicitude no ordenamento jurídico. 

Conforme pode-se depreender da síntese das Arguiçoes de 

Deçcumprimento de Preceito Fundamental propostas ate o momento, poucas 

foram admitidas pelo Supremo Tribunal Federal. 

7.3 A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.882199 E O 

POSICIONAMENTO DO STF 

Pela A Ç ~ O  Direta de Inconstitucionalidade no 2.231-8, proposta pelo 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, questiona-se a 

inconstitucionalidade da íntegra da Lei no 9.882199 e, notadamente, contra o teor 

do parágrafo único do artigo 1°; do 1 3' do artigo 5'. do artigo 10, caput, e seu 1 



3O e, por fim, do artigo 11, todos da Lei no 9.882199, não tendo, ainda, ocorrido a 

decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Referida ADln foi ajuizada sob a alegação de inobservância dos artigos 

102, § l0 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), 5O, LIV 

(Princípio do Devido Processo Legal), 92 e seguintes. (Organização do Poder 

Judiciário), 2O (Principio da Separação de Poderes), 52, X (Competência do 

Senado Federal), l0 (Priiicípio do Estado Democrhtico de Direito), sol 11 ( Principio 

da Legalidade), todos da Constituição Federal. 

Apesar de o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, muitas das 

vezes, divergir da doutrina, oportuno salientar que parece ser insubsistente a 

alegação de que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos 

expressamente impugnados pelo Conselho Federal da Ordem dos advogados do 

Brasil implicaria na necessária nulidade de toda a Lei no 9.882199. 

Segundo Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho "a assertiva é por demais 

exagerada, pois jamais poderia a OAB simplesmente presumir que não teria o 

legislador instituído a norma se não fossem os conteúdos dos seus artigos Ao,  

parágrafo único, 5O. 13'. 10. 53' e I I". 137 

Esclarece o autor, ainda, que além de não procederem os argumentos 

expendidos para a afirmação de inconstitucionalidade dos artigos acima 

mencionados, a Lei no 9.882199 é plenamente passível de aplicação sem o 

estabelecimento de tais d i ~ ~ o s i ç 6 e s . ' ~ ~  

13' Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: Revista Consulex, no 99 - Ano 
V - Fevereiro de 2001, p.52 
13* Ibid, mesma página 



Tendo em vista a liminar requerida na ADI - 2.231 contra a íntegra da Lei 

no 9.882199, o Informativo no 253lSTF - que expãe o posicionamento do Supremo , 

Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei no 9.882199 - informou que 

"em síntese, o Min. Néri da Silveira considerou que, à primeira vista, a Lei no 

9.882199 é constitucional na Parte em que cuida do processo de natureza 

objetiva, e que a suspensão cautelar dos dispositivos por ele mencionados não 

esvaziaria a Lei em sua integra". 

7.3.1 A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO 

ART. l0 DA LEI 9.882199 QUE PREVÊ A HIPÓTESE DE ARGÜIÇÁO 

INCIDENTAL 

Com relação a hipótese de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, prevista no parágrafo único do ar?. Ao, da Lei no 9.882199, parece ter 

distanciado-se do texto constitucional, uma Vez que o legislador ordinário, por 

equiparação legal, também considerou como descumprimento de preceito 

fundamental qualquer controvérsia c ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  relevante sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, incluidos os anteriores a 

Aparentemente, a hipótese do incis0 1, do parágrafo único, do art. l0 da Lei 

no 9.882199, parece ser inconstitucional, pois a Constituição Federal somente se 

pronunciou sobre a hipótese do ajuizamento de uma arguição, conforme ficou 

previsto no caput do art. 1°, da Lei no 9.882199. 

'39 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 
p. 2442 



Com efeito, o referido dispositivo ao estabelecer que "caberá também 

arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 

estadual ou municipal, incluídos os an$riores a Constituição", dá-se a entender 

de que não se trata da mesma Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental prevista no caput do art. l0 

Nesse caso, segurido Luiz Alberto David Araújo, "houve uma equiparação 

entre descumprimento de preceito fundamental e quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 

ii 140 estadual ou municipal, incluídos os anteriores a Constituição . 

Esclarece o autor que a lei criou hipótese não autorizada de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, eis que a autorização constitucional 

era para a criação de uma ação que seria ajuizada perante o Supremo Tribunal 

Federal, conforme determina o art. 102, parágrafo primeiro.'" 

Sabe-se que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 

não admitir 0,controIe concentrado em relação a leis municipais e atos anteriores 

a Constituição, tendo em vista a falta de previsão constitucional. 

Na hipótese da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

prevista no parágrafo único do art. l0 da Lei 9.882199, parecer ter o legislador 

ordinário utilizado de manobra para levar ao Supremo Tribunal Federal matéria 

que o Constituinte Originário não estabeleceu. 

140 Da ingênua Objetividade do Conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionlidade para Juizo 
Subjetivo e Inseguro da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: uma Tentativa de 
Apresentação Crítica da Evolução do Sistema de Controle de Constitucionalidade na Constituição 
Federal de 1988. In: Aspectos Atuais do Controle de Constitucionalidade no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 171 
141 Ibid, mesma pagina. 



No entanto, para aceitação dessa arguição por equiparaçao, deveria haver 

alteração do art. 102, § l0 da Constituição Federal, mediante Emenda 

Constitucional. 

Nesse mesmo sentido, Alexandre de Moraes afirma que: 

o legislador ordinário utilizou-se de manobra para ampliar 

regularmente, as competências constitucionais do Supremo 

Tribunal Federal, que conforme jurisprudência e doutrina 

pacificas, somente podem ser fixadas pelo texto magno. Manobra 

essa eivada de flagrante inconstitucionalidade, pois deveria ser 

precedida de emenda a Constituição. 142 

E, em seguida, conclui: "entendemos que essa hipótese legal, por não se 

constituir descumprimento de preceito fundamental, contraria o art. 102, § 1°, da 

11 143 Constituição Federal, sendo, portanto, inconstitucional . 

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão da 

inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 1°, da Lei no 9.882199, é o 

seguinte: 

O Min. Néri da Silveira, relator, em face da generalidade da 

formulação do parágrafo único do art. 1°, considerou que esse 

dispositivo autorizaria, além da arguição autônoma de caráter 

abstrato, a arguição incidental em processos em curso, a qual não 

poderia ser criada pelo legislador ordinário, mas tão-só, por via de 

emenda constitucional. e, portanto, proferi voto no sentido de dar 

ao texto interpretação conforme à CF a fim de excluir de sua 

aplicação controvérsias constitucionais concretamente já postas 

em juizo 

142 

. 143 
Direito Constitucional . São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 646 

144 
Ibid, mesma página. 
Conforme informático 253 do Supremo Tribunal Federal, disponívél em http:llwww.stf.gov.br , 

acesso em 01/09/2003, noticiando que foi requerida "medida liminar em ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a 
integra da Lei n.O 9.882199, em especial, contra o parágrafo Único, incis0 I, do art. 1°, o § 3O e o art. 
11, todos da mesma Lei. (ADln MC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001)", 



Ressalte-se que apesar do reconhecimento da utilidade prática da arguiçilo 

incidental, o Supremo Tribunal Federal vem inclinando-se ao reconhecimento de 

sua inconstitucionalidade, tendo em vista o modo de instrumentalização e a falta 

de previsão constitucional. 

Nesse sentido, Pedro Lenza assevera: 

ao que parece, pelo exposto, o STF vem confirmando o 

entendimento assumido por este autor no sentido de, malgrado o 

reconhecimento da utilidade prática da arguição incidental, sua 

inconstitucionalidade, tendo em vista o modo de sua 

instrumentalização e a falta de previsão constitucional. 145 

7.3.2 A QUESTAO DA EFICACIA DO § 3 O  DO ART. 5' DA LEI No 9.882199 

O art, 5O, § 3O, da Lei no 9.882199 dispõe que o Supremo Tribunal Federal, 

por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de 

medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

A liminar poderá consistir na determinação de que juizes e tribunais 

suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de 

qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa 

julgada. 

145 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Sob a Perspectiva do STF. In: 
Aspectos do Controle de Constitucionalidade no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2003, p. 215 



Atualmente, tem-se que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é 

pela suspensão da eficácia do 9 3O, do art. 5O, da Lei 9.882199, eis que o Min. 

Néri da Silveira votou pelo deferimento da liminar para suspender a eficácia do 

referido dispositivo, por estar relacionado com a arguição incidental em processos 

em concreto, vedada sua instituição por lei, eis que para a sua aceitação deveria 

haver alteração do art. 102, !$ 1' da Constituição Federal, mediante Emenda 

~onsti tucional. '~~ 

7.3.3 A QUESTAO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, CAPUT, E g 30 
DA LEI 

O art. 10, caput, § 3O, da Lei no 9.882199 dispõe, in verbis: 

Art. 10 - Julgada a açã0, far-se-á comunicação as autoridades ou 

órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando- 

se as condições e o modo de interpretação e aplicação do 

preceito fundamental. 

g 3 O  - A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Poder Público. 

'46 Conforme informativo no 253 do STF 



Com relação a questão da constitucionalidade do referido dispositivo, insta 

ressaltar que, através do indeferimento de liminar requerida nos autos da ADln no 

2.231, onde se questiona a sua constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, 

através de voto do Min. Néri da Silveira, atualmente tem entendido que o efeito 

vinculante não tem natureza constitucional, podendo o legislador ordinário 

disciplinar a eficácia das decisões judiciais, especialmente porque a Constituição 

Federal remete expressamente Ci lei, a disciplina do instituto da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 147 

Ao que parece, referido dispositivo não será julgado inconstitucional. 

Dispõe o art. 11, da Lei no 9.882199, in verbis: 

Art. 11 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, no processo de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poder8 o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, 

restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 

momento que venha a ser fixado. 

147 Conforme informativo 253 do STF. 



Com relação a esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, através de 

voto do Min. Néri da Silveira, proferido nos autos da ADln no 2.231, indeferiu a 

liminar requerida, onde se questiona a constitucionalidade do referido dispositivo, 

eis que tratando-se de processo .de natureza objetiva, não há norma 

constitucional que impeça o legislador ordinário autorizar o Supremo Tribunal 

Federal a restringir, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica, os 

efeitos de suas decisões. '148 

148 Conforme informativo 253 do STF. 



Ao longo desse trabalho foram levantadas questões e formuladas 

proposições que refletem tomada de posição acerca de vários pontos. Não cabe, 

nesta oportunidade, retoma-los todos, pelo que são eles considerados parte 

integrante dessas conclusfies. 

Resta, assim, encerrá-los trazendo o resultado a que se chegou no tocante 

ao tema, numerando os tópicos a seguir: 

I) A regulamentação pelo legislador ordinário pouco contribuiu para a 

clarificação dos contornos do instituto, inclusive quanto ao seu objeto e 

finalidade. 

2) Durante o estudo do processo legislativo da Lei no 9.882199, que 

regulamentou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 
. v  

verificou-se a intenção do governo de concentrar o controle de todos os 

atos do Poder Público, não abrangidos como objeto de tutela da ação 

direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, reduzindo, 

de certa forma, o espaço para o exercício do controle difuso de 

constitucionalidade por qualquer juiz ou tribunal. 

3) A partir da aproximação do instituto da Arguição de Descumprimento de 
1 

Preceito Fundamental. com instrumentos paralelos .do direito estrangeiro, 

como a Verfassungsbeschwerde alemã, Beschwerde austríaca e o 

Recurso de Amparo espanhol, identificou-se alguns pontos em comum, 



como a possibilidade de um controle objetivo, em defesa da Constituição, e 

concentrado no tribunal guardião da Constituição, de atos comissivos ou 

omissivos do Poder Público, se ausente outro meio eficaz para sanar a 

lesividade. 

4) Alguns pontos se diferem, como a legitimidade restrita da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental frente a legitimidade aberta 

presente no direito estrangeiro e a amplitude do parâmetro que possibilita a 

verificação da constitucionalidade do ato do Poder Público, sendo no 

direito estrangeiro restrito aos direitos fundamentais e, no direito brasileiro, 

os preceitos fundamentais e direitos fundamentais. 

5) Não resta dúvidas de que a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental complementou nosso sistema pátrio de constitucionalidade. 

Essa medida é ampla e inclui em seu espectro de abrangência a correção 

dos atos estatais violadores da Constituição. 

6) A Lei no 9.882199 defere a legitimação aos mesmos autores da ação direta 

de inconstitucionalidade. 

7) Embora a Constituição tenha previsto uma única hipótese de ação, ou seja, 

a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a Lei no 9.882199 / 

trouxe dois instrumentos distintos, a saber: 



a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, na sua 

modalidade autônoma, prevista no art.102, parágrafo 1°, que 

proporciona um controle direto da constitucionalidade; e 

a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental paralela ou 

incidental, não prevista no ordenamento constitucional que permite um 

controle incidental de constitucionalidade, ou seja, a hipótese do 

controle do ato normativo Municipal, Estadual e Federal, incluindo os 

anteriores a Constituição. (Art. 1°, Parágrafo único, inciso I, da Lei no 

9.882199). 

8) O controle de constitucionalidade, tanto na sua forma autônoma como 

incidental, são realizados de forma concentrada pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

9) A Lei no 9.882199, ao trazer para o campo do controle concentrado os atos 

normativos municipais, estaduais e federais, inclusive os anteriores à 

Constituição, ampliou o campo do controle concentrado, que se limitava 

aos atos estaduais e federais (Adin) ou só federais (Adecon). 

10) Os atos normativos municipais e anteriores à Constituição que passaram a 

ser objeto do controle concentrado são apenas aqueles que tiveram 

"relevante fundamento da controvérsia constitucional", a critério do 

Supremo Tribunal Federal. 



I I )  Em razão da não previsão constitucional da ADPF na sua modalidade 

incidental, ou seja, o controle do ato normativo municipal, estadual e 

federal, incluindo os anteriores a Constituição, deverá ser julgado 

inconstitucional o dispositivo contido no art. 1°, parágrafo único, inciso I, da 

Lei no 9.882199, permitindo ao Supremo Tribunal Federal apenas o controle 

pela ação prevista no caput do artigo l0 dessa Lei. 

12) A Lei no 9.882199 trouxe uma inovação no sistema constitucional do 

controle concentrado, ao afirmar que caberá a Arguição de 

Descumprimento de ato resultante do Poder Público, sem mencionar a 

expressão "Ato Normativo". 

13) Apesar de não mencionar a expressão "Ato Normativo", ambas as 

modalidades permitem a sindicabilidade de atos do Poder Público, sejam 

eles normativos ou não, em qualquer uma de suas esferas, desde que 

venham a violentar preceito fundamental constitucional. 

14) 0 termo "arguição" tem o significado comum de pergunta, exame ou 

questão. 

15) 0 Termo "des~umprimento'~ na arguição é termo abrangido pelo conceito 

de inconstitucionalidade, que significa uma incompatibilidade com a 

Constituição. 



16) iiPreceitos fundamentais", por sua vez, são regras e princípios, explícitos 

ou implícitos que caracterizam a essência da Constituição e que funcionam 

como parâmetro de sindicabilidade da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental estabelecido pela própria Constituição. 

17) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental tem 

característica subsidiaria, que complementa o complexo sistema de 

controle de constitucionalidade do direito brasileiro. 

18) Com relação a questão da eficácia do instituto, esta assume grande relevo 

quando a arguição é confrontada com os meios que proporcionam um 

controle difuso de constitucionalidade, pois enquanto estes são processos 

subjetivos, a arguição constitui um processo objetivo de defesa da 

Constituição, permitindo a defesa dos direitos fundamentais de forma geral 

e imediata. 

19) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, embora 

instrumento de controle de controle concentrado, discrepa dos demais 

instrumentos dessa modalidade, exatamente por nele se vislumbrar a 

tentativa de permitir que se conduza uma questão concreta diretamente ao 

Supremo Tribunal Federal para decisão de validade de ato questionado, 

como ocorre no modelo concentrado, sendo que o STF, não obstante, 

examinara a questão em abstrato e decidirá, não apenas para o caso 

concreto, mas para todos os que se incluem na mesma situação perante 

as normas constitucionais. 



20) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é um 

instrumento subsidiário, "híbrido" (autônomo e proposto a partir de caso 

concreto) do modelo concentrado, de competência originária e exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, tem efeitos próprios desta modalidade de 

controle segundo expressa dicção legal, e somente pode ser movimentado 

pelos legitimados incluídos no rol previsto no artigo 103, vez que a 

legitimação universal, prevista na lei, foi objeto de veto pelo Presidente da 

República. 

21) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é um 

instrumento que pode ser suscitado a partir de um caso concreto no qual a 

lesão de direitos provoque uma controvérsia constitucional, que, não 

obstante será objeto de exame em "tese" pelo Supremo Tribunal Federal, 

cuja decisão terá efeito erga omnes e vinculantes para todos, relativamente 

aos demais órgãos do Poder Público. 

22) Das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizadas 

até o momento, somente as ADPFl04-DF e ADPFl33-PA foram admitidas 

pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, as demais sido extintas por falta de 

legitimação ativa, ou, pela existência de qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade (princípio da subsidiariedade), ou, ainda, ,pela 

prejudicialidade externa criada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade no 

2.231, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

em face da íntegra da Lei no 9,882199, notadamente, com relação ao 



parágrafo único, inciso I, do art. 1°, o § 3O do art. 5'. o art. 10. caput e § 3' 

e o art. 11, todos da referida Lei, além daquelas que aguardam o 

julgamento e outras que aguardam a distribuição. 

22) A Lei no 9.882199, que regulamentou a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro como 

um instrumento "de defesa dos direitos fundamentais e dos demais 

preceitos fundamentais da Constituição, fixando, aos poucos, os seus 

contornos próprios e definitivos, permitindo, ainda, uma experiência da 

qual não se pode furtar que 6 a exploração de suas virtudes, guiada pela 

preocupação com a democraticidade e a eficácia do sistema jurídico 

brasileiro. 
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