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DISPÕE SOBRE O PROCESSO E
JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE
GOIÁS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade de atos normativos primários ou secundários estaduais ou

municipais em face da Constituição Estadual de Goiás perante o Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, conforme determina o 9 2° art. 125 da Constituição Federal de 1988.

CAPíTULO 11

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
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Art. 2° - Estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade

de atos normativos primários ou secundários estaduais ou municipais em face da

Constituição Estadual de Goiás, nos termos de seu art. 60:

I - o Governador do Estado de Goiás;

11- a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

111- a Ordem dos Advogados do Brasil- Seção de Goiás;

IV - o Procurador-Geral de Justiça;

V - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa do Estado

de Goiás;

VI - o Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

VII - o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;

VIII - o Prefeito, ou a Mesa da respectiva Câmara Municipal;

IX - as Federações Sindicais ou Entidades de Classe de âmbito Estadual;

9 1° - O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações

direta de inconstitucionalidade.

9 2° - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de

ato normativo primário ou secundário, citará, previamente, o Procurador-Geral do

Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado, e, no caso de ato normativo primário
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ou secundário municipal, citará ainda o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal,

para a mesma finalidade.

~ 3° - Os legitimados constantes nos incisos VI, VII, VIII e IX do "caput" deste

artigo deverão demonstrar que a pretensão por eles aduzida guarda relação de

pertinência temática direta com os seus objetivos institucionais.

Art. 3° - A petição indicará:

I - o dispositivo dos atos normativos primários ou secundários estadual ou

municipal impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das

impugnações; e

11- o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único - A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração,

quando subscrita por autoridade competente, será instruída com cópias dos atos

normativos primários ou secundários estadual ou municipal impugnados e dos

documentos necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4° - A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente

improcedente serão liminarmente indeferidas pelo Relator.

Parágrafo único - Cabe agravo interno da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 5° - Proposta a ação direta, não se admitirá desistência.

Art. 6° - O Relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais

emanou o ato normativo primário ou secundário estadual ou municipal impugnado.
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Parágrafo único - As informações serão prestadas no prazo de trinta dias

contados do recebimento do pedido.

Art. 7° - Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de

inconstitucionalidade, com exceção do Amicus Curiae.

Parágrafo único - O relator, considerando a relevância da matéria, a

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia,

poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem

pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica,

órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15

(quinze) dias de sua intimação.

Art. 8° - Decorrido o prazo das informações serão ouvidos o Procurador-Geral do

Município ou aquele imbuído da atribuição de representação jurídica, se municipal o ato

normativo primário ou secundário impugnado, o Procurador-Geral do Estado, ou caso

este se abstenha de defender o ato, o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, se

estadual ato normativo primário ou secundário e, em seguida, o Procurador-Geral de

Justiça, em qualquer caso, que deverão manifestar-se no prazo de quinze dias.

Art. 9° - Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia

a todos os Desembargadores e pedirá designação da Sessão de Julgamento.

~ 10 Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o Relator

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita

parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de

pessoas com experiência e autoridade na matéria.
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S 2° As informações, penclas e audiências a quê se referem os parágrafos

anteriores serão realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator.

Seção 11

Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. 10 - Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será

concedida, por decisão da maioria absoluta dos membros do Órgão Especial do Tribunal

do Estado de Goiás, observado o disposto no art. 13, após a audiência dos órgãos ou

autoridades dos quais emanou o ato normativo primário ou secundário impugnado, que

deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

S 1° O Relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Estado ou o

Procurador-Geral do Município, conforme o caso, e o Procurador-Geral de Justiça, no

prazo de três dias.

S 2° No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral

aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis

pela expedição do ato normativo primário ou secundário impugnado, na forma

estabelecida no Regimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

S 3° Em caso de excepcional urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das

quais emanou o ato normativo primário ou secundário estadual ou municipal impugnado.

Art. 11 - Concedida a medida cautelar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

fará publicar em seção especial do Diário Oficial e do Diário da Justiça do Estado de

Goiás, o dispositivo da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações

à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento

estabelecido na Seção I deste Capítulo.
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9 1° A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante,

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública Direta e

Indireta, no âmbito Estadual e Municipal, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conceder-lhe eficácia retroativa.

9 2° A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior caso

existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

9 3° A suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação de ato

normativo primário ou secundário estadual ou municipal, em decorrência da concessão

da medida cautelar, perdurará por 180 dias, prazo que o Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás tem para julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob pena de

perda de eficácia da medida cautelar.

Art. 12 - Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da

matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá,

após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Procurador

Geral do Estado ou do Município, conforme o caso, e do Procurador Geral de Justiça,

sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação

direta de inconstitucionalidade.

Capítulo 111
DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 13 - A decisão sobre a inconstitucionalidade do ato normativo primário ou

secundário impugnado, somente será tomada se presentes na sessão pelo menos dois

terços dos integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Art. 14 - Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a inconstitucionalidade da

disposiçãoou doato normativoprimárioousecundárioestadualoumuniCiPa~:
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Parágrafo único - Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de

inconstitucionalidade do ato normativo primário ou secundário estadual ou municipal,

estando ausentes Desembargadores em número que possa influir no julgamento, este

será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ausentes, até que se atinja

o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

Art. 15 - Proclamada a inconstitucionalidade do ato normativo primário ou

secundário estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Goiás, julgar-

se-á procedente a ação direta.

Art. 16 - Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão

responsável pela expedição do ato, inclusive para efeitos do ~ 2° do art. 60 da

Constituição do Estado de Goiás.

Art. 17 - Ao declarar a inconstitucionalidade do ato normativo primário ou

secundário estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Goiás, e tendo

em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 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.

Art. 18 - Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fará publicar em seção especial do Diário da

Justiça e do Diário oficial do Estado de Goiás, o dispositivo do acórdão.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição é originária do trabalho apresentado pelas pós-graduandas

Dra. Gabriela Prates Rodrigues Silva e Dra. Isabel Lira, tendo como professor mentor

Pós-doutor Jerson Carneiro Gonçalves Junior; pelo Excelentíssimo Desembargador

Carlos Alberto França e sua Assessora Juliana Cristina Carneiro Requi e; pela

Associação "Nós, a Nova Advocacia", através de seu Grupo de Discussões Permanentes

em Direito Administrativo.

A proposta pedagógica teve como inspiração a tese de Doutorado em Direito

apresentada pelo Prof. Jerson Carneiro Gonçalves Junior na Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo PUC/SP intitulada "O Cidadão Legislador: Iniciativa Popular de

Emenda Constitucional no Estado Democrático de Direito", onde desenvolve a ideia de

que o espírito do povo, titular do poder da Constituição Cidadã e do" Espírito das Leis",

desenvolvida por Montesquieu (1748), cujas teorias filosóficas fornecem explicações

para transformar a tese em método de participação dos cidadãos, a inspirar a idealização

de instrumentos práticos de transformação da realidade social pelo exercício participativo

dos instrumentos democráticos pelo povo, em especial a iniciativa popular de lei,

instituída pela primeira vez na Constituição de 1988, em observância as necessidades

concretas da comunidade, aproximando o cidadão de seu representante no legislativo,

em prol da democracia participativa no Séc. XXI.

Dentro da proposta do "cidadão legislador" o trabalho nos foi apresentado para

que se tornasse uma proposição legislativa cuja justificativa a seguir:

Com muita seriedade e incorporado ao interesse público, foram realizados

debates, com reuniões pessoais e via eletrônica que culminaram na propositura em tela.

Na essência, a preocupação maior é regulamentar o processamento e julgamento

da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

tendo por objetivo, em especial, regulamentar o procedimento e julgamento das referidas

ações constitucionais observando o que dispõe a Constituição Federal, Estadual (CF/88,

art. 25), a Lei Complementar n.95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
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alteração e a consolidação das leis e as inovações trazidas pelo Código de ~r ?ttl
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Civil, como a ampliação do efeito vinculativo para dois institutos criados pelo própno

diploma do CPC, quais sejam o incidente de demandas repetitivas e o incidente de

assunção de competência.

A presente proposição visa estabelecer limites e regras ao processo de controle

de constitucionalidade estadual de Goiás para que deva obedecer na prática como

norma de parâmetro para efeito de controle de atos normativos primários (leis) ou atos

normativos secundários estaduais ou municipais do estado, em face da o que dispõe a

nossa Constituição Estadual conforme prescreve o 9 2° art. 125 da Constituição de 1988,

in verbis: "a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis e atos

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a

atribuição de legitimação para agir a um único órgão."

Atenta ao preceito constitucional federal, a Constituição do Estado de Goiás,

promulgada em 05 de outubro de 1989, no seu art. 46, inciso VIII, "a", atribuiu

competência ao Tribunal de Justiça do Estado, para processar e julgar "a ação direta de

inconstitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato estadual e

municipal, em face da Constituição do Estado, e o pedido de medida cautelar a ela

relativo."

E com fundamento no artigo 20 da Constituição do Estado de Goiás, apresento o

presente projeto de lei ordinária, necessário para proteção dos direitos fundamentais e

limitação do abuso do poder, e fortalecimento da democracia contemporânea.

Pelo exposto, apresentamos o Projeto de Lei e por essas razões peço aos nobres

colegas de Parlamento a aprovação deste.

Sala das Sessões aos de de 2020.

~,
e egada Adria-A: Accorsi

Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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EM,ENTA: PROJETO DE LEI QUE - - '/
SOBRE O PROCEDIMENTO E JULGAMEllTO
:DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE
GOIÁS.

Como membro titular do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fui
instado pela pós-graduanda na Especialização em Direito Público, Gabriela
Prates Rodrigues Silva, servidora também do Tribunal de Justiça, a contribuir
com a redação do projeto de lei que versa sobre o procedimento e
julgamento da ação direta da inconstitucionalidade perante a Corte de
Justiça Estadual.

De plano, consigno que a minha contribuição se limita ao caráter acadêmico,
uma vez que esta manifestação não expressa posição da Corte de Justiça
que apenas integro, mas não represento, tendo em vista que, deliberações

" de interesse do Tribunal de Justiça, devem ser, primeiramente, submetidas
ao Órgão competente.

É o relatório.

Da análise do conteúdo do projeto de lei, acrescento as seguintes sugestões
à redação:

A primeira sugestão de alteração se refere ao art. 2°, S1(), que dispõe sobre a
atuação do Procurador-Geral de Justiça, notadamente, sobre o dever de
oitiva prévia em todos os processos de competência do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. A meu sentir, a proposta do artigo invade competência
da União, uma vez que o artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015,
preceitua quais os casos em que ocorrerá a intervenção do Ministério
Público, não podendo uma lei estadual ampliá-lo. De outro lado, exigir a
atuação do Órgão de cúpula do Ministério Público em todos os feitos que
tramitam na Corte de Justiça Estadual representará considerável prejuízo a
prestação jurisdicional, em razão do atraso que referida providência
ocasionará para que ocorra o julgamento.
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A segunda sugestão também é de alteração e, se refere ao igo~ ~
parágrafo único, na parte sobre a petição inicial da Ação a~dé~
Inconstitucionalidade. De acordo com o rol de legitimados prevI~ E .

Constituição do Estado de Goiás, a petição inicial deve ser subscrita pela
autoridade competente, não podendo tal incumbência ser delegada ao
advogado.

A terceira sugestão é de inclusão para melhor compreensão do recurso
pertinente contra a decisão que indeferir a petição inicial. É necessário
indicação objetiva do recurso cabível, que, no caso, é o agravo interno.

São estas as contribuições para redação do projeto de lei.

Goiânia, 17 de fevereiro de 2020.

f;(;<F;)
Juliana Cristina Carneiro Requi

Assessora Jurídica e Desembargador

_.-~-=:>
C r Alberto França

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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DISPÕE SOBRE O PROCESSO E
JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE
GOIÁS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade de atos normativos primários ou secundários estaduais ou
municipais em face da Constituição Estadual de Goiás perante o Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, conforme determina o 9 2° art. 125 da Constituição Federal de 1988.

CAPíTULO 11

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

1
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Art. 2° • Estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade

de atos normativos primários ou secundários estaduais ou municipais em face da

Constituição Estadual de Goiás, nos termos de seu art. 60:

I - o Governador do Estado de Goiás;

11- a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

111-a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás;

IV - o Procurador-Geral de Justiça;

V - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa do Estado

de Goiás;

VI - o Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

VII - o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;

VIII - o Prefeito, ou a Mesa da respectiva Câmara Municipal;

IX - as Federações Sindicais ou Entidades de Classe de âmbito Estadual;

9 1° - O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações

direta de inconstitucionalidade.

9 2° - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de

ato normativo primário ou secundário, citará, previamente, o Procurador-Geral do

Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado, e, no caso de ato normativo primário

2
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ou secundário municipal, citará ainda o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal,

para a mesma finalidade.

~ 3° - Os legitimados constantes nos incisos VI, VII, VIII e IX do "caput" deste

artigo deverão demonstrar que a pretensão por eles aduzida guarda relação de

pertinência temática direta com os seus objetivos institucionais.

Art. 3° - A petição indicará:

I - o dispositivo dos atos normativos pnmanos ou secundários estadual ou

municipal impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das

impugnações; e

11- o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único -A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração,

quando subscrita por autoridade competente, será instruída com cópias dos atos

normativos primários ou secundários estadual ou municipal impugnados e dos

documentos necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4° - A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente

improcedente serão liminarmente indeferidas pelo Relator.

Parágrafo único - Cabe agravo interno da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 5° - Proposta a ação direta, não se admitirá desistência.

Art. 6° - O Relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais

emanou o ato normativo primário ou secundário estadual ou municipal impugnado.

3
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Parágrafo único - As informações serão prestadas no prazo de trinta dias

contados do recebimento do pedido.

Art. 7° - Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de

inconstitucionalidade, com exceção do Amicus Curiae.

Parágrafo único - O relator, considerando a relevância da matéria, a

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia,

poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem

pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica,

órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15

(quinze) dias de sua intimação.

Art. 8° - Decorrido o prazo das informações serão ouvidos o Procurador-Geral do

Município ou aquele imbuído da atribuição de representação jurídica, se municipal o ato

normativo primário ou secundário impugnado, o Procurador-Geral do Estado, ou caso

este se abstenha de defender o ato, o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, se

estadual ato normativo primário ou secundário e, em seguida, o Procurador-Geral de

Justiça, em qualquer caso, que deverão manifestar-se no prazo de quinze dias.

Art. 9° - Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia

a todos os Desembargadores e pedirá designação da Sessão de Julgamento.

9 10 Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o Relator

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita

parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de

pessoas com experiência e autoridade na matéria.

4
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~ 2° As informações, perícias e audiências a quê se referem os parágrafos

anteriores serão realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator.

Seção 11

Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. 10 - Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será

concedida, por decisão da maioria absoluta dos membros do Órgão Especial do Tribunal

do Estado de Goiás, observado o disposto no art. 13, após a audiência dos órgãos ou

autoridades dos quais emanou o ato normativo primário ou secundário impugnado, que

deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

~ 1° O Relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Estado ou o

Procurador-Geral do Município, conforme o caso, e o Procurador-Geral de Justiça, no

prazo de três dias.

~ 2° No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral

aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis

pela expedição do ato normativo primário ou secundário impugnado, na forma

estabelecida no Regimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

~ 3° Em caso de excepcional urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das

quais emanou o ato normativo primário ou secundário estadual ou municipal impugnado.

Art. 11 - Concedida a medida cautelar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

fará publicar em seção especial do Diário Oficial e do Diário da Justiça do Estado de

Goiás, o dispositivo da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações

à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento

estabelecido na Seção I deste Capítulo.

5
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~ 1° A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante,

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública Direta e

Indireta, no âmbito Estadual e Municipal, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conceder-lhe eficácia retroativa.

~ 2° A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior caso

existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

~ 3° A suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação de ato

normativo primário ou secundário estadual ou municipal, em decorrência da concessão

da medida cautelar, perdurará por 180 dias, prazo que o Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás tem para julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob pena de

perda de eficácia da medida cautelar.

Art. 12 - Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da

matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá,

após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Procurador

Geral do Estado ou do Município, conforme o caso, e do Procurador Geral de Justiça,

sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação

direta de inconstitucionalidade.

Capítulo 111
DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 13 - A decisão sobre a inconstitucionalidade do ato normativo primário ou

secundário impugnado, somente será tomada se presentes na sessão pelo menos dois

terços dos integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Art. 14 - Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a inconstitucionalidade da

disposição ou do ato normativo primário ou secundário estadual ou muniCiPa~:



Parágrafo único - Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de

inconstitucionalidade do ato normativo primário ou secundário estadual ou municipal,

estando ausentes Desembargadores em número que possa influir no julgamento, este

será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ausentes, até que se atinja

o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

Art. 15 - Proclamada a inconstitucionalidade do ato normativo primário ou

secundário estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Goiás, julgar-

se-á procedente a ação direta.

:7 Art. 16 - Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão

responsável pela expedição do ato, inclusive para efeitos do 9 2° do art. 60 da

Constituição do Estado de Goiás.

Art. 17 - Ao declarar a inconstitucionalidade do ato normativo primário ou

secundário estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Goiás, e tendo

em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 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.

Art. 18 - Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fará publicar em seção especial do Diário da

Justiça e do Diário oficial do Estado de Goiás, o dispositivo do acórdão.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

J'P7
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição é originária do trabalho apresentado pelas pós-graduandas

Ora. Gabriela Prates Rodrigues Silva e Ora. Isabel Lira, tendo como professor mentor

Pós-doutor Jerson Carneiro Gonçalves Junior; pelo Excelentíssimo Desembargador

Carlos Alberto França e sua Assessora Juliana Cristina Carneiro Requi e; pela

Associação "Nós, a Nova Advocacia", através de seu Grupo de Discussões Permanentes

em Direito Administrativo.

A proposta pedagógica teve como inspiração a tese de Doutorado em Direito

apresentada pelo Prof. Jerson Carneiro Gonçalves Junior na Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo PUC/SP intitulada "O Cidadão Legislador: Iniciativa Popular de

Emenda Constitucional no Estado Democrático de Direito", onde desenvolve a ideia de

que o espírito do povo, titular do poder da Constituição Cidadã e do" Espírito das Leis",

desenvolvida por Montesquieu (1748), cujas teorias filosóficas fornecem explicações

para transformar a tese em método de participação dos cidadãos, a inspirar a idealização

de instrumentos práticos de transformação da realidade social pelo exercício participativo

dos instrumentos democráticos pelo povo, em especial a iniciativa popular de lei,

instituída pela primeira vez na Constituição de 1988, em observância as necessidades

concretas da comunidade, aproximando o cidadão de seu representante no legislativo,

em prol da democracia participativa no Séc. XXI.

Dentro da proposta do "cidadão legislador" o trabalho nos foi apresentado para

que se tornasse uma proposição legislativa cuja justificativa a seguir:

Com muita seriedade e incorporado ao interesse público, foram realizados

debates, com reuniões pessoais e via eletrônica que culminaram na propositura em tela.

Na essência, a preocupação maior é regulamentar o processamento e julgamento

da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

tendo por objetivo, em especial, regulamentar o procedimento e julgamento das referidas

ações constitucionais observando o que dispõe a Constituição Federal, Estadual (CF/88,

art. 25), a Lei Complementar n.95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
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Civil, como a ampliação do efeito vinculativo para dois institutos criados pelo próprio

diploma do CPC, quais sejam o incidente de demandas repetitivas e o incidente de

assunção de competência,

A presente proposição visa estabelecer limites e regras ao processo de controle

de constitucionalidade estadual de Goiás para que deva obedecer na prática como

norma de parâmetro para efeito de controle de atos normativos primários (leis) ou atos

normativos secundários estaduais ou municipais do estado, em face da o que dispõe a

nossa Constituição Estadual conforme prescreve o 9 20 art. 125 da Constituição de 1988,

in verbis: "a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis e atos

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a

atribuição de legitimação para agir a um único órgão."

Atenta ao preceito constitucional federal, a Constituição do Estado de Goiás,

promulgada em 05 de outubro de 1989, no seu art. 46, inciso VIII, "a", atribuiu

competência ao Tribunal de Justiça do Estado, para processar e julgar "a ação direta de

inconstitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato estadual e

municipal, em face da Constituição do Estado, e o pedido de medida cautelar a ela

relativo."

E com fundamento no artigo 20 da Constituição do Estado de Goiás, apresento o

presente projeto de lei ordinária, necessário para proteção dos direitos fundamentais e

limitação do abuso do poder, e fortalecimento da democracia contemporânea.

Pelo exposto, apresentamos o Projeto de Lei e por essas razões peço aos nobres

colegas de Parlamento a aprovação deste.

Sala das Sessões aos de de 2020.

e egada Adri ,I Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

9
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EMENTA: PROJETO DE LEI QUE
SOBRE O PROCEDIMENTO E JULGAM 'O
DA AÇÃO . DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE,., O
TRIBUNAL DE 'JUSTiÇA', DO ESTADO' DE
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Como membro titular do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fui
instado' pela pós-graduanda na Especialização em Direito Público, Gabriela
Prates Rodrigues Silva, servidora também do Tribunal de Justiça, a contribuir
coma redação do projeto de lei que versa sobre o procedimento e
:julgamento da ação direta da inconstitucionalidade perante a Corte de
Justiça Estadual. ",,' ','

,,"Deplano,'60n~igno que a minha ~ontrib~ição se limita ~o ~ráter acadêmico,
uma vez que e~ta manifestação não expressa posição da Corte de Justiça

, 'que apenas integro, mas não represento, tendo em vista que, deliberações
, .l J, de interesse do Tribunal de Justiça, devem ser, primeiramente, submetidas

ao Órgão competente. ,.'
;;"

É o relatório.
. "':.,.'

",

>, ~ .

Da ánálisedo conteúdo do projeto de lei, acrescento as s~g~uintessugestões
à redação: ':. '('

.' -

. ,

A primeira sugestão de alteração se refere ao art. 2°, S1°,.que dispõe sobre a
atuação do Procurador-Geral de Justiça, notadamente, sobre o dever de
oitiva pr~via em todos os processos de competência do Tribunal de Justiça

i do Estado' de GOiás.A meu sentir, a proposta do artigo invade competência
da União, uma vez que o artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015,
preceitua quais os casos em que ocorrerá a intervenção do Ministério
Público; não podendo uma lei' estadual ampliá-lo. De outro lado, exigir a
,atuação do Órgão de cúpula do Ministério Público em todos os feitos que
tramitam na Corte de Justiça Estadual representará considerável prejuízo a '

':: prestaçãQ jurisdicional,; em 'razão do atraso que referida providência
ocasionará para que ocorra o julgamento. '-" "< I.' "
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~', ___A seglJFld~,s~gestão também é de alter,ação .e? ,se refere ao igo~ t
parágrafo lJnlCOJ na parte sobre a petição Iniciai da Ação aGAcJé~

. Inconstitucionalidade. De acordo com o ,rol de legitimados prevI~ E
, Constituição do Estado 'deGoiás! a petiçãó inicial deve ser subscrita R~ª-

'-. :~~~~~~o~ com.~t:nte. não pOdendo,tal incumbência ser delegaf'~~~~
. A terceira sugestão é de inclusão para melhor compreensãodo r ''C)lrsoJ)

pertinente' contra a decisão que indeferir a petição inicial. É neces 6'~

, indicação objetiva do recurso cabível, que, no caso, é o agravo interno.
: {.

..•. '-,-+

são estas as contribuições para redação d~projeto de lei.
. ,- ~

...•. ,
"

Goiânia, 17 de fevereiro de 2020.
" :
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~- ... -, .

Juliana c6? ca~eiro' ReQUi'
, Assessora Jurídica e Desembargador

-, '.

."

C Alberto França, "
Desembargador do Tribuna~de Justiça do Estado de Goiás
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Ao Sr. Dep. (s) 	Ci—Rulto  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 



PROCESSO N.° : 

INTERESSADO : 

ASSUNTO : 

2020001485 

DEPUTADA DEL. ADRIANA ACCORSI 

Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás. 

RELATÓRIO 

01. Versam os autos sobre projeto de lei (n° 73, de 27/02/2020), de 

iniciativa do Deputada Del. Adriana Accorsi, dispõe sobre o processo e julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade (ADI) perante o Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás (TJGO). Em síntese, o projeto contém 19 (dezenove) artigos e 3 (três) 

capítulos, com os seguintes conteúdos e subdivisões: 

1. Capítulo 1— DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (art. 

1 O);  

Capítulo II — DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

(arts. 2° a 12); 

Seção I — Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (arts. 2° a 9°) 

Seção II — Da Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (arts. 10 a 12) 

Capítulo III — DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE (arts. 13 a 19); 

Consoante se extrai da justificativa: 

A presente proposição é originária do trabalho apresentado pelas 
pós-graduandas Dra. Gabriela Prates Rodrigues Silva e Dra. Isabel 
Lira, tendo como professor mentor Pós-doutor Jerson Carneiro 
Gonçalves Junior; pelo Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto 
França e sua Assessora Juliana Cristina Carneiro Requi e; pela 
Associação "Nós, a Nova Advocacia", através de seu Grupo de 
Discussões Permanentes em Direito Administrativo. 

A proposta pedagógica teve como inspiração a tese de Doutorado 
em Direito apresentada pelo Prof. Jerson Carneiro Gonçalves Junior 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP intitulada 
"O Cidadão Legislador: Iniciativa Popular de Emenda Constitucional 
no Estado Democrático de Direito", onde desenvolve a ideia de que o 
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espírito do povo, titular do poder da Constituição Cidadã e do" Espirito 
das Leis", desenvolvida por Montesquieu (1748), cujas teorias 
filosóficas fornecem explicações para transformar a tese em método 
de participação dos cidadãos, a inspirar a idealização de instrumentos 
práticos de transformação da realidade social pelo exercício 
participativo dos instrumentos democráticos pelo povo, em especial a 
iniciativa popular de lei, instituída pela primeira vez na Constituição de 
1988, em observância as necessidades concretas da comunidade, 
aproximando o cidadão de seu representante no legislativo, em prol 
da democracia participativa no Séc. XXI. 

Dentro da proposta do "cidadão legislador" o trabalho nos foi 
apresentado para que se tornasse uma proposição legislativa cuja 
justificativa a seguir: 

"Com muita seriedade e incorporado ao interesse público, foram 
realizados debates, com reuniões pessoais e via eletrônica que 
culminaram na propositura em tela. 

Na essência, a preocupação maior é regulamentar o processamento e 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, tendo por objetivo, em especial, regulamentar 
o procedimento e julgamento das referidas ações constitucionais 
observando o que dispõe a Constituição Federal, Estadual (CF/88, art. 
25), a Lei Complementar n.95/98, que dispõe sobre a elaboração, a 
redação, a alteração e a consolidação das leis e as inovações trazidas 
pelo Código de Processo Civil, como a ampliação do efeito vinculativo para 
dois institutos criados pelo próprio diploma do CPC, quais sejam o 
incidente de demandas repetitivas e o incidente de assunção de 
competência. 

A presente proposição visa estabelecer limites e regras ao processo 
de controle de constitucionalidade estadual de Goiás para que deva 
obedecer na prática como norma de parâmetro para efeito de controle de 
atos normativos primários (leis) ou atos normativos secundários estaduais 
ou municipais do estado, em face da o que dispõe a nossa Constituição 
Estadual conforme prescreve o 9 2° art. 125 da Constituição de 1988, in 
verbis: "a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis e 
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão." 

Atenta ao preceito constitucional federal, a Constituição do Estado de 
Goiás, promulgada em 05 de outubro de 1989, no seu art. 46, inciso VIII, 
"a", atribuiu competência ao Tribunal de Justiça do Estado, para processar 
e julgar "a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de 
constitucionalidade de lei ou ato estadual e municipal, em face da 
Constituição do Estado, e o pedido de medida cautelar a ela relativo." 

E com fundamento no artigo 20 da Constituição do Estado de 
Goiás, apresento o presente projeto de lei ordinária, necessário para 
proteção dos direitos fundamentais e limitação do abuso do poder, e 
fortalecimento da democracia contemporânea. 

Os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR) para análise e parecer, nos termos regimentais. 

ESSA É A SÍNTESE DO PROJETO DE LEI EM PAUTA. 



Em primeiro lugar, observa-se que este projeto de lei versa sobre 

processo e julgamento da ADI perante o TJGO. A temática se insere num contexto  

mais amplo conhecido,  no Direito Constitucional, como controle concentrado de 

constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público, que possui como 

uma de suas subdivisões o controle de constitucionalidade estadual. 

Sabe-se que normas estaduais e municipais podem ser objeto de 

controle concentrado de constitucionalidade perante 2 (dois) tribunais distintos, a 

saber, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Justiça do respectivo ente 

federado a depender dos respectivos legitimados, bem como das normas 

impugnadas e daquelas que servirão de parâmetro para a análise de eventual 

inconstitucionalidade, além de outros fatores previstos na ordem jurídica. 

Basicamente, quando a norma jurídica questionada estiver em 

desconformidade com a Constituição da República (CRFB), o controle de 

constitucionalidade será feito pelo STF, mediante provocação de um dos legitimados 

previstos no art. 103 da CRFB; quando a desconformidade se verificar exclusivamente 

em relação à Constituição Estadual (CE), referido controle deve ser realizado perante 

o Tribunal de Justiça local, que também pode, excepcionalmente, realizar controle em 

relação a normas da CRFB de reprodução obrigatória. 

Nesse sentido o STF, recentemente, firmou tese no sentido de que "é 

constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de 

constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando 

se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros"1. Assim, em 

se tratando de violação a norma da CRFB considerada de reprodução obrigatória, 

ou objeto de expressa transposição ou remissão na CE, o controle pode ser realizado 

tanto perante o STF como perante o Tribunal de Justiça local. 

O controle de constitucionalidade, no ordenamento jurídico 

brasileiro, contempla atualmente as seguintes categorias de ações, a saber: 

_ — 	NOME DA AÇA() 	
._ __ 

I 
LEI 	-I 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

Lei 9.868/1999 Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

I STF, Tribunal Pleno, ADI 5.646, Rel. Luiz Fux, j. em 07/02/2019. 



Lei 12.562/2011 Representação interventiva (RInt.) 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADIO) 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Lei 9.882/1999 

Todas essas leis  de conteúdo muito próximo entre si, regulam os mais 

diversos aspectos processuais, como os órgãos que devem participar do processo, 

os respectivos prazos para manifestação e recurso, forma de concessão de medida 

cautelar, rito abreviado, prazos para publicação da decisão da Corte no Diário da 

Justiça etc. 

Ressalte-se que referidas leis foram editadas expressamente para 

regular o processo de controle de constitucionalidade perante o STF, mas 

também têm sido aplicadas, notadamente a Lei federal n°9.868/1999, para o controle 

de constitucionalidade estadual, não porque tenha sido este o intuito do legislador 

federal, mas sobretudo por ausência de normas especificas nos Estados-membros. 

Ao comentar sobre esse aspecto, leciona Carlos Roberto de Alckmin 

Dutra2: 

A Carta Federal de 1988, todavia, introduziu a possibilidade de 
fiscalização abstrata pelos Tribunais locais (art. 125 § 2°). Dessa 
forma, as leis municipais estão sujeitas, em sede de controle abstrato, 
à fiscalização exclusiva diante da Constituição estadual, por parte do 
Tribunal de Justiça, verificando-se aí uma importantíssima função 
dessa Corte. 

As leis estaduais, por sua vez, estão sujeitas a duplo controle 
abstrato, tanto em face de dispositivos da Constituição federal como 
da Carta do Estado-membro. O primeiro por meio de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal e 

segundo através da mesma ação, proposta perante o Tribunal de 
Justiça do Estado. 

As normas processuais referentes à ação direta de 
inconstitucionalidade foram tradicionalmente disciplinadas pelo 
Regime Interno dos Tribunais. Seria de total conveniência, todavia, a 
edição de leis específicas disciplinando essa ação. 

Em âmbito federal, como já mencionado, a Lei 9.868/99 disciplinou 
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da 

ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

A referida pela lei possui a aplicabilidade exclusiva no âmbito da 
Suprema Corte, não se aplicando, em nosso ver, ao processo e 
julgamento de inconstitucionalidade das leis e atos normativos 

2  DUTRA, Carlos Roberto de Alckmin. O controle estadual de constitucionalidade de leis 
e atos normativos. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 76. 



estaduais e municipais em face das Constituições dos Estados 
perante seus tribunais de Justiça, como se explicitará adiante. 

04. A respeito do controle de constitucionalidade estadual,  o art. 125 

da CRFB assim dispõe: 

Art. 125. Os Estados oraanizarão sua Justiça  observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 2° Cabe aos Estados a instituição de representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição 
da legitimação para agir a um único órgão. 

Ora, se o próprio texto constitucional outorga competência aos 

Estados-membros para instituir representação de inconstitucionalidade, há de 

se compreender nessa outorga também o poder de legislar a respeito, porque se o 

Estado não pode fazê-lo não pode efetivamente cumprir o mandamento de "instituir". 

Se o Estado apenas se limita observar a legislação federal retro mencionada, não 

institui nada verdadeiramente. Se ao Estado se outorga competência específica para 

instituir mencionada "representação" ou "ação", há de se entender que isso como um 

poder-dever e que deve ocorrer por lei estadual. 

Com base nesse fundamento, entende-se que a presente propositura 

não afronta a competência da União para legislar sobre direito processual 

(CRFB, art. 22, I), porquanto referida competência legislativa do ente central cede à  

previsão constitucional especifica do 	2° do art. 125 da CRFB no Que toca  

especificamente ao processo e julgamento das ações de controle de  

constitucionalidade estadual, cuia instituição compete ao respectivo Estado-membro, 

que pode aderir ou não, no todo ou em parte, ao disposto na legislação federal retro 

mencionada. Também não se trata de legislar concorrentemente sobre procedimentos 

em matéria (CRFB, art. 24, XI, 4 2°), porquanto se trata de legislação sobre processo, 

mas com respaldo constitucional específico (CRFB, art. 125, § 2°). 

Em reforço a esse argumento, cite-se, como exemplo, a Lei n° 

12.069/2001 do Estado de Santa Catarina, que já se encontra em vigor há quase 20 

(vinte) anos sem qualquer notícia de que tenha tido sua constitucionalidade 

questionada por suposta ofensa à competência legislativa da União. Sob a égide 



daquela lei estadual, centenas ou até milhares de ações direta 

inconstitucionalidade foram processadas e julgadas no referido ente federado. 

Importante mencionar, ainda, que embora o dispositivo constitucional 

retro transcrito mencione a expressão "representação de inconstitucionalidade", 

a exegese mais adequada consiste em que referida competência estadual possa 

abranger quaisquer das ações de controle concentrado previstas na CRFB e não 

apenas a ADI (a exemplo de ADC, ADIO, ADPF e ADInt.). 

Interessante observar, quanto a esse aspecto, a organização judiciária 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), regida pela Lei 

federal n° 11.967/2008, que prevê expressamente como competência dessa Corte 

processar e julgar tanto a ADI como também a ADC e ADIO, observados os preceitos 

do Regimento Interno do TJDFT (art. 8°, §§ 1° a 503). Desse modo, se é lícito ao 

RI/TJDFT instituir regras de processo e iulqamento sobre essas ações e iulqar todas 

as referidas espécies de ações de controle abstrato de constitucionalidade, seria  

enorme contrassenso negar essa prerrogativa aos Estados-membros (que, 

diferentemente do Distrito Federal, possuem previsão expressa no § 2° do art. 125 da 

CRFB para tanto). 

Ressalte-se, ainda, que embora a doutrina não esteja suficientemente 

firme no sentido de que o controle de constitucionalidade estadual possa também 

contemplar quaisquer das ações típicas previstas na CRFB, não há qualquer 

3  Art. 8° [...]. 
§ 12 O procedimento da reclamação das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória 
de constitucionalidade será regulado pelo Regimento Interno. 
§ 2° Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: 

§ 32 Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade: 

§ 42 Aplicam-se ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes disposições: 
I — o Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de constitucionalidade ou 
de inconstitucionalidade; 
II — declarada a inconstitucionalidade por omissão  de medida para tornar efetiva norma da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, a decisão será comunicada ao Poder competente para adoção das 
providências necessárias e, tratando-se de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 (trinta) dias; 

[...1. 
§ 52 Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o 
processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal. 



vedação constitucional expressa e há quem defenda referida possibilidade, 

prestígio ao sistema federativo e à autonomia dos Estados-membros.4  

Por fim, importante destacar também que se revela legítima a 

iniciativa parlamentar  porque a matéria não se encontra inserida dentro das 

hipóteses de iniciativa reservada do Governador do Estado, previstas 

taxativamente no § 1° do art. 20 da Constituição Estadual (CE/GO). Tampouco há 

iniciativa reservada do Poder Judiciário, porquanto é do parlamentar a prerrogativa 

de legislar sobre processo, como na propositura em análise, sem prejuízo da 

possibilidade de aquele Poder disciplinar em ato próprio questões internas. 

A regra é que o Legislativo edite as normas que devem ser seguidas 

pelos demais Poderes e órgãos, assim como o Judiciário tem a prerrogativa 

constitucional de emitir juízos e decisões que devem ser cumpridas pelos demais 

Poderes e órgãos. Desse modo, não há qualquer mácula à separação nem à harmonia 

entre referidos Poderes e órgãos. 

Registre-se, ainda, que recebeu parecer favorável da CCJR desta 

Casa o projeto de lei n° 146, 12/03/2020 (processo n° 2020002042), de objeto 

bastante similar, que regulamenta o inciso III do § 1° do art. 61 da CE/GO, para dispor 

sobre processo e julgamento da representação interventiva perante o Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás e dá outras providências. 

Transcreve-se, abaixo, a disciplina constitucional atualmente vigente 

acerca do controle concentrado estadual de constitucionalidade, de acordo com o art. 

60 da CE/GO, in verbis: 

Art. 60. Podem propor  a ação direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição: 

I — o Governador do Estado, ou a Mesa da Assembleia 
Legislativa; 

II — o Prefeito, ou a Mesa da Câmara Municipal; 

4  FERRAZ, Ana Claudia Cunha. O sistema de defesa da Constituição Estadual: aspectos do 
controle de constitucionalidade perante Constituição do Estado-Membro no Brasil. In: Revista de 
Direito 	Administrativo, 	Atlas, 	2007, 	p. 	13-49. 	Disponível 	em: 
<http://bibliotecadigitaligv.br/oWindex.php/rda/article/viewFile/41594/40825>. Acesso em 04 jun. 
2020. 



II I — o Tribunal de Contas do Estado; 
IV — o Tribunal de Contas dos Municípios; 
V — o Procurador-Geral de Justiça; 
VI — a Ordem dos Advogados do Brasil — Seção de Goiás; 
VII — as federações sindicais ou entidades de classe de âmbito 

estadual; 
VIII — os partidos políticos com representação na Assembleia 

Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato municipais, na respectiva 
Câmara Municipal. 

§ 1° O Procurador-Geral de Justiça  deverá ser previamente 
ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos 
de competência do Tribunal de Justiça. 

§ 2° Declarada a inconstitucionalidade por omissão  de medida 
para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder 
competente para adoção das providências necessárias e, em se 
tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

§ 3° Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, 
em tese, de norma legal ou de ato normativo citará, previamente,  o 
Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto 
impugnado, e, no caso de norma legal ou ato municipal, citará ainda o 
Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal, para a mesma 
finalidade. 

§ 4° Declarada a inconstitucionalidade  a decisão será 
comunicada à Assembleia ou à Câmara Municipal. 

§ 5° Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do seu 
órgão especial  o Tribunal de Justiça poderá declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato estadual ou municipal em face desta 
Constituição. 

§ 6° As decisões definitivas de mérito,  proferidas pelo Tribunal 
de Justiça nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
estadual e municipal. 

§ 7° Os legitimados  constantes nos incisos II, III, IV e VII 
do caput deste artigo deverão demonstrar que a pretensão por eles 
aduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos 
institucionais. 

* Redação dada ou dispositivo incluída pela Emenda Constitucional 
n°46, de 09-09-2010, D.A. de 09-09-2010. 

07. Tendo em vista as considerações supra mencionadas, as normas 

constitucionais estaduais vigentes a respeito da matéria, as normas legais federais, 

somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa  da 

propositura em pauta, razão por que se opina pela respectiva aprovação. 

É o relatório. 
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