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RESUMO: As razões para o desenvolvimento do presente trabalho fundam-se em uma pesquisa 

acerca da pertinência temática, requisito este imprescindível, conforme entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, para que os legitimados ativos do artigo 103, incisos IV, V e IX, da Constituição 

Federal de 1988, exerçam o controle abstrato de constitucionalidade. Este procedimento jurídico-

constitucional visa, principalmente, garantir a supremacia da Constituição, para que desta forma, 

seus princípios e regras gerais sejam atendidos, já que pela teoria da construção escalonada de Hans 

Kelsen, a Constituição está no ápice da pirâmide normativa, sendo a norma irradiadora de 

fundamento de todo nosso ordenamento jurídico. Em decorrência de uma vasta quantidade de 

processos que chegam anualmente ao Tribunal Maior, e em uma interpretação restritiva, a 

jurisprudência do STF diferenciou os legitimados em universais e em especiais, tendo em vista a 

relação de pertinência temática entre os fins institucionais e o objeto de controle. Portanto, caso 

não haja pertinência da norma impugnada com os interesses do Autor na ação, esta não será 

acolhida pelo Pretório Excelso, pela ausência desse requisito de admissibilidade. Todavia, 

entendemos que a ausência de pertinência temática afeta a legitimidade do autor, não existindo 

qualquer relação desta com o interesse de agir, o qual estará presente em qualquer caso, seja na 

ação proposta e inexistente a pertinência temática, seja na ação com objeto idêntico ao da anterior, 

proposta por um legitimado universal (que não necessita demonstrar a pertinência temática). Logo, 

mediante uma pesquisa dedutiva, baseada em estudos na jurisprudência e doutrina clássica, 

pretendemos concluir que o requisito da pertinência temática está diretamente ligado à condição 

da ação referente a legitimidade das partes, consistindo em condição objetiva da própria 

legitimidade ativa ad causam do Autor, uma vez que esta informa que o sujeito ativo da ação deve 

ter relação direta com os seus objetivos ao promover a demanda. 
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