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1. Resumo 

 

 

A pesquisa tem por objeto o estudo do fenômeno da inconstitucionalidade por 

omissão: (i) por um viés pragmático, calcado, sobretudo, na averiguação empírica e 

quantitativa das consequências dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal 

nos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão (ADOs); e, 

(ii) por um viés teórico, calcado na contraposição dos resultados obtidos com 

considerações de ordem doutrinária. 
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inércia legislativa; inércia administrativa. 

 

 

2. Introdução 

 

 

 A Constituição Federal brasileira, compromissória e dirigente, ao contemplar no 

seu arcabouço estrutural uma atmosfera regada a normas de eficácia limitada, isto é, 

de aplicabilidade mediata ou indireta, remete competência integrativa a outros atores, 

de maneira a incumbir-lhes da tomada de providências ulteriores, viabilizando, assim, 

a executoriedade plena dos seus dispositivos. Embaraços, entretanto, − no tocante ao 

alcance da sua eficácia normativo-prospectiva −, tomam corpo na conjuntura em que, 

os órgãos encarregados da edição de comandos regulamentares, silenciam-se1. 

 No Brasil, a problemática da inconstitucionalidade por omissão foi amplamente 

discutida nos trabalhos da Assembleia Constituinte, que redundaram na promulgação 

da Carta de 1988. Esta, por sua vez, engendrou dois mecanismos jurídicos hábeis ao 

enfrentamento da questão: (i) o mandado de injunção, destinado à tutela, concreta e 

por via incidental, de direitos subjetivos (art. 5º, LXXI, CF); e, (ii) ação declaratória de 

inconstitucionalidade por omissão (ADO), concebida para o controle abstrato e por via 

principal de omissões normativas (art. 103, § 2º, CF)2. 

                                                           
1 Cf. PIOVESAN, Flávia Cristina. Proteção judicial contra omissões legislativas. 1ª ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 15. 
2  Cf. BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 6ª ed., rev. e 
atual., 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 55. 
 



 Não obstante os esforços na tentativa de superação da lacuna existente entre 

norma e realidade, aponta-se, no âmbito literário, que as prescrições constitucionais, 

− ciência ao Poder Legislativo e atribuição de prazo à Administração −, subjacentes à 

decretação da inconstitucionalidade por omissão, via ADOs, são insuficientes no que 

diz respeito às implicações da decretação da inconstitucionalidade por omissão. Daí 

os questionamentos: (i) de fato, empiricamente, é verificável essa insuficiência?; (ii) a 

constatação da mora reguladora fomenta a atuação do Poder Executivo? Descongela 

as pautas do Poder Legislativo?; e, (iii) se efetivamente o instrumento é ineficaz, quais 

possíveis soluções são lançadas pela academia? 

 

3. Objetivos 

 

A pesquisa tem, inicialmente, conotação empírica. Seu escopo reside na aferição, 

em termos quantitativos, da real (ine)eficiência dos comandos decisórios advindos das 

ADOs. Num segundo momento, levados a efeito os levantamentos, tem por finalidade 

o contraponto dos dados obtidos com reflexões tecidas pela doutrina especializada. 

 

4. Metodologia 

 

A pesquisa foi fragmentada em dois eixos analíticos: (i) empírico; e, (ii) teórico. O 

seu desenvolvimento respeitará a seguinte ordenação: 

No enfoque empírico: (i) a coleta, no site do Supremo Tribunal (www.stf.jus.br), na 

aba “Estatísticas do STF” > “Controle Concentrado” > “ADO”, lista geral das decisões 

já prolatadas pela Corte, em sede de ADOs; (ii) a filtragem das decisões: separação 

das julgadas procedentes; (iii) a leitura e o fichamento temático das decisões, visando 

à extração palavras-chave que fidedignamente as representem; (iv) a busca (valendo-

se das palavras-chave encontradas), nos sites dos órgãos legiferantes e executivos 

competentes, por: projetos de lei, leis, decretos, resoluções, portarias e etc.; e, (v) a 

confecção de tabelas e gráficos hábeis à tradução quantitativa dos resultados. 

No enfoque teórico: (i) o levantamento de suporte doutrinário sobre à questão; e, 

(ii) o seu contraponto com os resultados obtidos com a pesquisa empírica prévia. 



5. Desenvolvimento 

 

Com a consecução de parcela da primeira etapa da pesquisa, foi encontrado, em 

15/08/16, no repositório virtual de jurisprudência do STF, um universo de dezenove 

decisões finais/liminares, e dezoito julgamentos pendentes.  

Destas dezenove ações já julgadas, constatou-se, a princípio, que: (i) dezessete 

versam sobre “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público”, e duas 

sobre “Direito Tributário” e “Direito do Trabalho”; (ii) em sua maioria, os seguimentos 

às ações foram negados, tidos como prejudicados ou foram extintas; e, (iii) são todas 

pós-2008. Das dezessete ações pendentes, constatou-se, a princípio, que: (i) treze 

versam sobre “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público”, e três sobre 

“Direito do Trabalho”, “Direito Tributário” e “Direito Processual Civil”; e, (iii) são todas 

pós-2008. 

 

6. Resultados Preliminares  

 

Preliminarmente, é observável que: (i) o manejo das ADOs pelos seus legitimados, 

tem sido tímido, tendo se processado apenas de 2008 em diante; (ii) expressiva, para 

não dizer quase a totalidade, das ADOs, têm por objeto matéria administrativa; e; (iii)  

a maioria das ações não chegam a ter uma continuidade.   
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