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RESUMO

Um dos mecanismos utilizados no controle concentrado brasileiro é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vivemos atualmente um momento de crise entre os Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário por conta da dificuldade na obtenção de soluções políticas pelos representantes e, ao mesmo tempo, pela atuação mais incisiva do Judiciário.

Este artigo tem como objetivo analisar o sistema de controle de constitucionalidade e a atuação do Supremo Tribunal Federal. A metodologia utilizada foi a de estudo de caso,

analisando a omissão do legislador a partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 3.682, com pesquisa doutrinária sobre a matéria. Verificou-se que através

desta ADI o STF teve que lidar com a teoria da separação dos Poderes e simultaneamente dar uma resposta à inércia do Poder Legislativo em editar Lei Complementar para

definir o período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos de criação, incorporação, desmembramento e fusão dos municípios, fato que contribuiu para a existência dos

denominados “municípios putativos”. Verificou-se que STF fixou prazo de 18 meses ao Poder Legislativo para cumprimento de mora, embora o art. 12-H, §1º, da Lei 9.868/99

preveja a estipulação de prazo apenas aos órgãos administrativos, fundamentando que a omissão neste caso é a inertia deliberandi, isto porque mesmo havendo projeto de lei no

Congresso Nacional tencionando a regulamentação do art. 18, §4º, da Constituição de 1988, o legislador permaneceu inerte no que diz respeito à discussão e deliberação do

projeto de lei, em prejuízo do interesse de Estados e Municípios. A partir da análise foi possível concluir que ocorreu a quebra de um paradigma na atuação do Judiciário,

demonstrando-se os efeitos e as consequências jurídicas da decisão do STF em relação à Teoria da Separação de Poderes, com a intervenção de um órgão técnico (o Judiciário)

 na área da política (o Legislativo).
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