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Resumo 
 

Este trabalho tem como enfoque analisar o cenário do controle de 

constitucionalidade, especialmente do controle preventivo e de seus mecanismos de 

atuação pelos poderes legislativo e executivo. Através disso, discorrerá 

fundamentalmente a respeito da importância da supremacia constitucional para a 

consolidação do Estado Democrático de Direito. Em sentido amplo, o controle de 

constitucionalidade busca garantir a rigidez e a segurança jurídica da Carta Magna, 

imprescindíveis na função essencial de impor limites à aplicação de leis 

desconformes com a vontade manifestada legitimamente pelo Constituinte. No 

controle preventivo, os órgãos de atuação são essencialmente políticos, 

internamente no processo legislativo, com as Comissões de Constituição e Justiça e, 

externamente pelo veto jurídico do Presidente. Não é surpreendente que, no esforço 

de sistematização, a lei termine sufocada pela vontade política. Inevitavelmente, o 

controle preventivo torna-se politizado, enfraquecendo a supremacia constitucional 

com a adoção de leis e atos normativos sancionados em flagrante desconformidade 

com o texto magno. Dessa forma, esse estudo buscará pensar em um verdadeiro 

controle preventivo, como peça essencial da engrenagem do constitucionalismo 

saudável, que não pode se reduzir à política, mas deve ser capaz de conservar a 

força da Constituição e da supremacia jurídica sobre os comandos do próprio 

legislador. 

 

Palavras-chave: Constitucionalidade. Controle de Constitucionalidade. Jurisdição 

Constitucional.  
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Introdução 

 

Na obra de Aristóteles, A política, já era descrito pelo filósofo uma 

diferenciação hierárquica de leis, entre normas superiores e comuns. Entretanto, foi 

no século XVIII, na Revolução Francesa, que essa distinção foi trazida à 

denominação de “Constituição”, quando se buscou limitar os poderes estatais e 

estabelecer regras fundamentais de organização do Estado através de um 

documento escrito. 

Desde então, as Constituições representam um instrumento institucional, cuja 

autoridade, enquanto lei fundamental do Estado está acima do próprio governante. 

Sendo ela base da ordem jurídica, é evidente que as demais normas lhe estão 

subordinadas, caracterizando sua rigidez formal e material, dando-lhe princípio de 

supremacia sob o resto do ordenamento. 

Por isso, foi preciso criar um mecanismo jurídico capaz de apurar a 

compatibilidade de uma lei ou ato normativo com a Carta Magna, cujo controle 

impeça que estes, quando desconformes em relação a ela, adentrem o mundo do 

dever ser. Este instrumento chama-se Controle de Constitucionalidade.  

Esse procedimento é essencial para a segurança jurídica e para a primazia 

das leis e atos de um Estado Democrático, pois é ele quem garante que todo o 

ordenamento jurídico obedeça a uma ordem superior coesa. 

No Brasil, foi em 1891, com a primeira Constituição Republicana que pela 

primeira vez apareceu o Controle de Constitucionalidade. Por sua vez, a 

Constituição Cidadã, promulgada em 5 outubro de 1988, incorporou e consolidou o 

sistema misto de Controle de Constitucionalidade, cuja realização ocorre em dois 

momentos distintos. São eles, o Controle Preventivo, que ocorre a priori, e o 

Controle Repressivo, a posteriori. 

O Controle Preventivo ocorre, em primeiro plano, na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), que é um órgão interno de cada Casa do Poder 

Legislativo, no qual é emitido um parecer técnico sobre a matéria de qualquer 

proposta legal antes que ela seja votada em plenário. Em segundo plano, quem 

controla é o Poder Executivo, uma vez que ele participa do processo legislativo, logo 

após a aprovação do texto no Congresso Nacional, de modo que o Presidente da 
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República deve sancionar ou não a proposta aprovada, e neste caso, realiza o 

controle de constitucionalidade através do veto presidencial. 

O Controle Repressivo, por sua vez, dá-se após o início da vigência da 

norma, sendo ele subdividido em Controle Difuso e Concentrado. O Difuso é aquele 

exercido diretamente, no caso concreto, por qualquer juiz no âmbito do Poder 

Judiciário. O concentrado, por outro lado, ocorre centralizado em um órgão especial, 

no caso o Supremo Tribunal Federal. 

  Dentre esses dois tipos de controle, preventivo e repressivo, pode-se 

identificar uma diferença clara: ambos são exercidos por órgãos de natureza distinta. 

Enquanto que o controle repressivo é jurídico, o preventivo é essencialmente 

político. 

 Na prática, o controle preventivo torna-se subordinado a um jogo politizado, 

que sufoca a ordem jurídica pelos interesses governamentais. Isso somado as novas 

tentativas de intervenção do Estado, causam uma multiplicação excessiva de leis 

que buscam legislar sobre tudo e todos, invadindo inclusive domínios alheios a sua 

competência.   

Outro fator preocupante é a falta de controle jurídico por parte do Congresso 

Nacional nas Medidas Provisórias emitidas pelo Chefe do Executivo. Nos últimos 

anos foram editadas mais de mil Medidas Provisórias.  

Conforme disciplinado no artigo 62 da Constituição Federal de 1988, as 

Medidas Provisórias tem força de lei por uma duração de sessenta dias, podendo 

ser prorrogadas por mais sessenta. Transcorrido esse prazo, ela precisa ser 

aprovada pela Câmera e pelo Senado, para então vigorar como norma. Não 

raramente elas são inconstitucionais e ainda assim acabam convertidas em lei. 

Cede-se, portanto, aos interesses da gestão do Executivo, quando tal medida 

deveria se limitar às circunstâncias relevantes e urgentes, como dita o texto 

constitucional. 

Sendo assim, a problemática do processo legislativo, deve ser examinada 

detidamente, pois o primado da lei é essencial para a sobrevivência de um Estado 

livre e igualitário. Os revolucionários do século XVIII buscavam justamente a 

racionalização, o império da vontade geral em face aos privilégios do Rei.  

Ora, não há como estabelecer um ordenamento jurídico coerente enquanto 

leis e atos em contradição com a Carta Magna forem aprovados, prejudicando a 
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segurança das relações jurídicas, bem como ocupando os Tribunais nas vias de 

controle difuso.  

Todavia, não se trata de analisar o ponto de vista meramente político ou 

ideológico, mas buscar um diagnóstico crítico sob um viés analítico-jurídico coeso. 

Por óbvio, não se pode fugir da realidade política ao buscar entender a Constituição, 

visto que é esta própria que sustenta dos fundamentos constitucionais.  

Dessa forma, é de extrema relevância uma análise profunda do presente 

tema, através de uma investigação empenhada em conciliar a norma escrita com a 

Constituição real. 

Portanto, o estudo buscará apresentar os fundamentos essenciais da 

autoridade jurídica da Constituição, os fundamentos essenciais para a existência de 

um seguro controle de constitucionalidade. Logo após, discorrerá sobre a evolução 

histórica do controle de constitucionalidade no Brasil.  

Por fim, analisará os problemas e empecilhos práticos do controle preventivo 

realizado essencialmente por órgãos políticos, buscando pensar em um Controle de 

Constitucionalidade capaz de conservar a força e a soberania da Constituição, vitais 

para o Estado Democrático de Direito. 
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Capítulo I 

A autoridade jurídica da Constituição  

 

Há muito se debate sobre a natureza social do ser humano, isto é, o momento 

em que o homem começou a viver em sociedade, articulado em grupos sociais. Na 

Idade Média, tinha-se a ideia de um acordo estabelecido e fundado como pactum 

subjectionis, isto é, um pacto firmado entre a autoridade do Príncipe e seu povo, em 

que esse se tornava sujeito à obediência governamental, enquanto que o outro 

possuía a autoridade para exercer o poder1.  

Nessa lógica, no século XVII, Hobbes, no Leviatã, e também Locke, no 

Segundo Tratado do governo civil, trouxeram a compreensão do homem como 

egoísta, ambicioso e inclinado à violência, sendo assim condenado a uma vida breve 

e animalesca, mas que através da razão escolheu viver em uma sociedade 

organizada e regulamentada por um poder visível, o Estado, cujo papel seria 

disciplinar a “natureza do homem”, sendo um mediador da ordem social, a fim de 

garantir a segurança dos cidadãos.  

De outra forma, Rosseau, no Contrato Social, descreveu o homem natural 

como um ser solitário, possuidor de um instinto de autopreservação, que por 

necessidade de sobrevivência, terminou associando-se a outros homens, rompendo 

então com o “estado de natureza” e passando a conviver através de um acordo, 

estabelecido em contrato social. Iniciou-se então uma evolução política, onde a 

suposta liberdade do homem foi sacrificada pela autoridade do Estado.   

"O homem é o lobo do homem", assim entendia Hobbes, para quem o Estado, 

então, ou o Leviatã, como preferia chamar, seria uma espécie de conservador da 

concórdia, que, através duma desigualdade descomunal, limitaria a ação individual e 

faria a paz. Rousseau, por outro lado, defendia que a igualdade é o princípio 

fundamental do Estado. Ambos acreditavam num estado de natureza que obrigaria o 

homem a firmar um pacto social, e ainda que por razões diferentes, formar um 

Estado. 

                                                 
1
 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 136. 
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Consequentemente, surgiram variados modelos estatais até se consolidar 

aquilo que hoje é considerado, de forma mais uniforme, como Estado, confirmando o 

que Aristóteles já havia dito no século IV a.C.: “o homem é naturalmente um animal 

político”2.  

Entretanto, a reunião e o convívio entre indivíduos, formando o Estado, 

passou a requerer uma maior sistematização da disciplina do poder e, 

principalmente, a presença de uma autoridade jurídica capaz de assegurar o 

convívio harmônico e organizado dos homens.  

Nesse sentido, sabe-se que desde o princípio da civilização, regia a 

autoridade da norma jurídica. Assim observa Mac Iver em sua obra As Malhas: “para 

o primitivo, sua lei é sagrada: é incontestável. Para ele, a lei não é algo feito pelo 

chefe, legislador ou juiz: foi ordenada por toda eternidade”3.  

Assim, a percepção da lei estava alicerçada na concepção religiosa, 

naturalmente divina, portanto imutável. Escritos e narrativas corroboram a 

perspectiva dos historiadores, de que lei além de sagrada, era a própria face do 

justo. Essa concepção era entendida até mesmo pelos gregos antigos, como se 

encontra escrito por Sófocles na Antígona, por Platão no diálogo As leis, ou ainda 

por Aristóteles em A Política4. Assim, o convívio social era marcado por uma 

profunda submissão à ordem jurídica. 

 Destaca-se que na Idade Média, a observância do Direito encontrou o seu 

apogeu, onde a centralidade da formação cristã predominava, e sendo Deus o 

Criador inefável, no qual ordena e orienta todas as coisas, sustentou na Lei, 

absoluta e divina, a natureza de superioridade.  

Na perspectiva medieval, portanto, a lei era inteligida em dois aspectos: um 

divino ou sagrado e o outro leigo ou mundano, fruto da obra humana; de forma que, 

na ordem hierárquica, está baixo do divino na ordem jurídica de então. Ou seja, 

nenhum homem ou chefe possuiria autoridade sobre o Direito Natural. É, aliás, como 

já lecionava Aristóteles, segundo o qual a nenhuma lei se deve tanta obediência 

quanto à eterna. 

 Também os pensadores medievais, inclusive, sustentavam a possibilidade de 

o monarca elaborar e promulgar novas leis, todavia, essas deveriam estar sempre 

                                                 
2
 ARISTÓTELES, A Política. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1965. p. 9. 

3
 FERREIRA FILHO, op.cit, p. 44. 

4
 FERREIRA FILHO, op.cit., p. 46. 
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diretamente coesas com as antigas e também deveriam ser aceitas pela 

comunidade. 

Observa-se, em seguida, especialmente com a obra de Marsílio de Pádua5, 

pensador medieval italiano, o reconhecimento da soberania popular já no século 

XIV. Esta obra importa para essa análise na medida em que antecipou, ainda que 

em vistas teóricas, o Estado Constitucional na Europa.  

De facto, a obra de Locke retoma o tema do paduense, desde que -- ainda 

que sem aderir a concepção tripartite -- este distinguiu o poder do poder do príncipe 

e o do povo, do executor e do legiferante.  

Locke, observa-se, defendeu a preponderância do Poder Legislativo sobre os 

demais, enquanto o barão de Montesquieu, logo em seguida, defendeu um sistema 

de freios e contrapesos. A ideia seria infecunda sem o espírito das leis, sem a 

supremacia delas, a prevalência do direito, daí o título da obra francesa. É nesta 

perspectiva que surge a necessidade não só de uma tripartição, que sofisticou a 

ideia do sistema de governo democrático, mas do texto legal supremo. 

Os revolucionários do século XVIII, vislumbrando que os homens dividem-se 

em grupos hostis e antagônicos, pretendiam estabelecer o império da vontade geral, 

pelo uso da razão, visando o interesse comum.  

Nesse contexto, com os ideais filosóficos, as revoluções francesa e 

americana impulsionaram o surgimento de um instrumento institucional capaz de 

afirmar a existência de leis superiores. Diante disso, foi introduzida a idealização de 

um texto constitucional, como um documento escrito, composto por regras, 

limitações e direitos.  

 

1.1 Conceito de Constituição 

Em essência, Constituição, que deriva do vocábulo latino constituere, significa 

constituir, “ser base de”6, firmar. Pode-se então perceber que seu sentido é o de 

estabelecer algo, ser fundamento e, em um Estado, seu valor é inegável.  

                                                 
5
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2011. 

Capítulo IV, “Estado e governo”, p. 214-221. 
6
 Coletado em Dicionário Eletrônico Houaiss, versão 2.0a. 
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Cabe mencionar, aliás, uma célebre fórmula proferida na Declaração de 1789: 

“Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem 

determinada a separação dos poderes, não tem Constituição”. 

No Estado Moderno, a Constituição é compreendida como o próprio alicerce, 

uma verdadeira personificação contratualista da convivência social ou, como Virgílio 

de Jesus Miranda Carvalho entende, “o estatuto jurídico fundamental da 

comunidade”7.  

Portanto, a Constituição é o texto de mais alta hierarquia jurídica de um país, 

sua origem e evolução está diretamente ligada à formação do Estado, sendo um 

ramo do direito público, rege a própria estrutura estatal, constituindo a base política e 

institucional, como preleça Canotilho, “qualquer que seja o conceito e a justificação 

do Estado - e existem vários conceitos e várias justificações - o Estado só se 

concebe hoje como Estado constitucional”8.  

Importante destacar ainda que a Constituição é também a base e essência do 

próprio Direito, pois seu fundamento sustenta a comunidade, estabelece os 

compromissos e orienta a integralidade da ordem e dos princípios, de forma a 

delimitar o poder e garantir a segurança jurídica. Em síntese, a Constituição é o 

projeto estrutural, organizacional básico, como observa Konrad Hesse, onde 

“também são ordenados os fundamentos de esferas vitais.”9 

Isto posto, o desvelo da presente pesquisa é demonstrar o valor normativo da 

Constituição, cujo instrumento ao longo dos séculos proporcionou romper com os 

regimes autoritários, extinguir a sujeição colonial e dar existência a independência 

dos países, possibilitando, conforme dito no Preâmbulo da Constituição de 1988:  

Instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, (...), sob a 
proteção de Deus. 

                                                 
7
 CARVALHO, Virgílio de Jesus Miranda. Os valores constitucionais fundamentais: esboço de uma 

análise axiológico-normativa. Coimbra: Coimbra Editora, 1982. p. 13. 
8
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 

1993, p. 87. 
9
 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavi Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 58. 
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Nesse sentido, Dworkin10 trabalha a ideia de comunidade política. Ele 

visualiza que com base nela, é vedada qualquer possibilidade de discricionariedade 

e relativismo. Sendo uma comunidade uma verdadeira unidade de várias pessoas, 

pode-se atribuir a ela a essência de um ente, como uma pessoa mesmo, possuindo 

assim uma integralidade. E se nela há uma integralidade, há uma ordem e princípios 

que o orientem. 

1.2 Poder Constituinte  

A Constituição é então entendida como o fundamento, até aqui, já foi possível 

demonstrar brevemente seu valor normativo e importância, porém há ainda um fator 

determinante nessa consolidação, a autoridade que a instaura, o Poder Constituinte.  

Quando uma Constituição é promulgada, com suas normas fundamentais, ela 

decorre do exercício de um Poder Constituinte Originário, isto é, o legislador que em 

primeiro plano a legitima e sanciona.   

O Poder Constituinte Originário é a autoridade soberana pela qual se 

institucionaliza a Carga Magna, pelo seu exercício a Constituição é produzida. Há 

que se observar três fortes características no Poder Constituinte Originário: é inicial, 

ilimitado e incondicionado.  

É inicial por seu caráter eminentemente originário, na qual constitui sua 

nomenclatura “constituinte”, pois dele decorre todos os demais poderes, ele é a 

própria origem do ordenamento jurídico.  

Através disso, também é ilimitado e incondicionado, pois, uma vez instaurado, 

rompe com os demais poderes estabelecidos anteriormente, podendo então 

livremente criar a lei fundamental. Todavia, se destaca que, tais características 

possuem restrições, dado que o direito natural, de certa forma, condiciona o poder 

constituinte, pelas naturais referências de valores éticos, morais, religiosos e 

culturais. Não há que se falar em poder constituinte originário quando este firma, em 

desacordo com a aquiescência do povo, uma ordem contrária.  

Cabe destacar que, os golpes de estado e as revoluções não se encontram 

dentro da legitimidade do Poder Constituinte, uma vez que seu exercício não se 

                                                 
10

 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 274.  
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realiza fora da manifestação da força, logo não terá qualquer legitimidade frente aos 

princípios jurídicos.  

Destarte, o que difere a Constituição das demais normas é justamente essa 

força política, exercida para comunicar e estabelecer os fundamentos da 

comunidade, pois o povo é o titular do poder que forma o texto constitucional. Nesse 

sentido, Sieyes foi precursor ao teorizar o conceito do Poder Constituinte Originário 

como a manifestação institucional que organiza e limita os poderes, submetido a 

singular “suprema vontade política de um povo, , social e juridicamente 

organizado”11. 

Em outras palavras, o homem, após combinar-se em sociedade, nela 

estabeleceu uma ordem concreta e de forma especialíssima com a Constituição. Da 

mesma forma em que ensinou Alexis de Tocqueville12 sobre a democracia 

americana: o monopólio da legitimidade, do poder e do controle não está nos 

poderes, mas encontra-se na própria base social, contrariando completamente a 

máxima dita por Marx de que "não é o povo alemão que possui o Estado, mas o 

Estado que possui o povo.”13 

Isto quer dizer que, a Constituição não é um mero documento formalmente 

estabelecido, mas fruto de uma ordem que impede fugas e arbitrariedades, pois 

romper com o preceito constitucional, é romper com a própria vontade manifestada 

do povo.  

Por óbvio, com isso não se deseja impor uma exacerbada imutabilidade ao 

texto e com isso seu engessamento, mas como explica Michel Temer: “as 

Constituições se pretendem eternas, mas são modificáveis. Daí a competência 

atribuída a um dos órgãos de poder para a modificação constitucional, com vistas a 

adaptar preceitos da ordem jurídica a novas realidades fáticas.”14. Nesse contexto é 

que surge o Poder Constituinte Derivado. 

                                                 
11

 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa. Trad. Norma Azeredo, 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 1997. p. 91-94. 
12

 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Livro I: Leis e Costumes. 2ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p. 9. 
13

 CANOTILHO, J. J. Gomes, op.cit, p. 124. 
14

 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 36. 
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O Poder Constituinte Derivado, também conhecido como Poder Constituinte 

de Reforma, está previsto, pelo próprio poder originário, como o mecanismo capaz 

de produzir alterações no texto diante da relevância dos novos fatos sociais.  

Assim, o Poder Constituinte não irá se esgotar após a promulgação da 

Constituição, mas subsistirá garantindo vigor à força constitucional, instituindo sua 

continuidade através do Poder Constituinte Derivado, conforme defende a maior 

parte da Doutrina15.  

Nesse sentido, reflete então Canotilho16: “Acresce que, se o poder constituinte 

reside sempre na Nação e dada a impossibilidade de a Nação se reunir para criar 

leis constitucionais, como configurar o exercício do poder constituinte a não ser 

através de representantes?” 

Diante disso, o povo permanece sendo o titular do poder constituinte, todavia 

nesse momento passa a exercê-lo através seus representantes17, constituídos 

legitimamente pelo voto direto nos cargos do Poder Legislativo e Poder Executivo.  

Gilmar Mendes destaca que “num país sem espírito conservador e sem 

tradições firmes, uma Constituição flexível pode acarretar consequências 

indesejadas”18, sendo assim diferentemente do inicial, o Poder Derivado é limitado 

por regras previamente determinadas na essência da própria Constituição, com o 

propósito de evitar rupturas, bem como buscar modificações somente naquilo que for 

de relevante interesse jurídico e social.  

Portanto, a distinção entre Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte 

Derivado caracteriza, por si só, a Constituição Brasileira como rígida, uma vez que a 

própria diferenciação já emprega qualidades desiguais a ambos.  

A Constituição em seu núcleo exige um procedimento especialíssimo para o 

exercício do legislador ordinário, reforçando assim a supremacia da Constituição 

com dois tipos de limitações – uma procedimental e outra material.  

Tais limitações demonstram o caráter condicionado do Poder Constituinte 

Derivado, de forma a evitar que propostas de emenda à Constituição atentem contra 

                                                 
15

 Schmitt, Burdeau, Hauriou, Recaséns, Siches, Pinto Ferreira apud Ferreira Filho, Manuel 

Gonçalves, op.cit., p. 230. 
16

 CANOTILHO, J. J. Gomes, op.cit., p. 119. 
17

 BRASIL. Constituição (1988), artigo 1º, parágrafo único. 
18

 MENDES, Gilmar, op. cit., p. 120. 
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a “identidade básica do texto19”. Portanto, a própria Constituição regula sua 

existência, mantendo sua mais elevada hierarquia. 

1.3 Constitucionalidade e Inconstitucionalidade  

Konrad Hesse20 descreveu a Constituição como “o princípio fundamental do 

ordenamento jurídico”, ou seja, ela é o texto jurídico-político que está no ápice da 

ordem, claramente superior diante das demais leis. Logo o direito não é um sistema 

de normas dispostas igualmente, mas determinado em camadas21. Isso faz com que 

a superioridade da Constituição se expresse na imposição de conformidade das 

demais normas e atos à sua gênese. 

Isto quer dizer que, a Constituição integra a pirâmide jurídica de uma forma 

em que a juridicidade de todas as normas e atos está condicionada a ela, dispondo 

em geral, no próprio texto constitucional, requisitos de validade, entre eles requisitos 

formais, subjetivos e objetivos, e requisitos materiais.  

Preliminarmente, os requisitos formais estão diretamente pautados no 

princípio da legalidade onde “ninguém será obrigado afazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”22, ou seja, só há obrigação diante das leis que 

estão devidamente elencadas no ordenamento jurídico. Diante disso, a Constituição 

em si mesma dispõe sobre as regras essenciais à propositura, deliberação, votação, 

sanção ou veto, promulgação e publicação do procedimento para a edição válida de 

normas.  

O requisito formal subjetivo impõe que se deve analisar a iniciativa, a forma 

de provocação do Processo Legislativo, por exemplo, a Constituição Brasileira de 

1988 dispõe que apenas o Presidente da República pode regular sobre a “criação de 

cargo, funções ou empregos públicos na administração direita e autárquica ou 

aumento de sua remuneração”23. Isto é, o Poder Legislativo ou outro ente não detêm 

a capacidade necessária para regulamentar esse assunto e caso aconteça irá gerar 

                                                 
19

 Idem, p. 122. 
20

 KONRAD HESSE, Temas fundamentais do Direito Constitucional. Tradução de Carlos dos Santos 

Almeida. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 8. 
21

 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 132. 
22

 BRASIL. Constituição (1988), artigo 5º, inciso II. 
23

 BRASIL. Constituição (1988), artigo 61, parágrafo primeiro, inciso II, alínea a.  
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um vício formal de inconstitucionalidade na lei, tendo em vista sua iniciativa 

defeituosa. 

No sentido formal objetivo, para que um Projeto de Emenda à Constituição 

seja aprovado, ele tem de passar por um rito específico, o qual está disciplinado no 

artigo 60, parágrafo segundo, da Constituição vigente, que consiste no requisito de 

dois turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado, em que tem de ser 

computados três quintos de votos favoráveis entre os membros do Congresso 

Nacional. Esse tipo de particularidade constitui uma restrição formal objetiva do 

Controle de Constitucionalidade, que dá caráter especialíssimo ao trâmite de uma 

norma para que ela se incorpore ao texto magno e goze de seu valor constitucional. 

Posteriormente, há o requisito material, e é dele que decorre o princípio da 

supremacia da Constituição, compreende a condição na qual as normas produzidas 

deverão estar submetidas no que tange a seu conteúdo. Segundo Kelsen24, através 

do escalonamento do ordenamento jurídico e compatibilidade vertical, a norma a ser 

produzida, para se tornar válida, deverá estar materialmente adequada e compatível 

com a Constituição. 

Cabe mencionar e ressaltar a existência das cláusulas pétreas, com 

indubitável vedação a emendas concernentes a determinados assuntos, como a 

forma federativa do Estado, a separação dos Poderes, os direitos e garantias 

fundamentais, bem como o voto direito, secreto, universal e periódico25.  

Isto posto, se conclui que para a norma fruir de constitucionalidade, ela 

deverá obedecer aos trâmites legais dispostos e ser compatível com as premissas 

da Carta Magna. Desse modo observa Canotilho26 que a própria Constituição 

garante a sua estabilidade e determina cláusulas que a protejam de alterações 

aniquiladoras do seu núcleo essencial.   

De acordo com Jorge Miranda27, constitucionalidade e inconstitucionalidade 

designam: 

“conceitos de relação, isto é, a relação que se estabelece entre uma coisa – a 
Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe está ou não conforme, 
que com ela é ou não compatível, que cabe ou não no seu sentido”

28
 

                                                 
24

 KELSEN, Hans, op.cit. p. 134.  
25

 BRASIL. Constituição (1988), artigo 60, parágrafo quarto, incisos I, II, III, IV.  
26

 CANOTILHO, J. J. Gomes, op.cit., p. 345.  
27

 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 273.  
28

 MENDES, Gilmar. COELHO, op.cit, p. 1001. 



18 

 

 

Sendo assim, se uma lei ou ato normativo contrariar as disposições 

constitucionais lhe será atribuída uma condição negativa de validade jurídica, na 

qual se chama de inconstitucionalidade.  

Complementa ainda o jurista que, a inconstitucionalidade não se trata de uma 

mera distinção lógica, mas de uma relação valorativa, pois a qualificação de 

“inconstitucional” atribui negativamente a eficácia da própria norma, passível de 

nulidade ou anulabilidade.  

Então, a inconstitucionalidade consiste no ato de ação ou omissão que 

afronta a Constituição, em seu todo ou parcialmente. Esse vício impede que a norma 

jurídica produza efeitos.  

No contexto de um Estado Democrático de Direito, como assim é o Brasil, as 

normas integram um instrumento essencial para a composição social, uma vez que 

seu conteúdo dispõe sobre direitos e obrigações.  

Se as leis geram aos indivíduos uma imposição quanto a sua conduta, é 

mister que que as normas e atos sejam legitimamente constitucionais e legítimos.  

1.4 Fundamentos do Controle de Constitucionalidade 

O Estado Constitucional, conforme ensina Canotilho29, ficaria enfraquecido se 

não houvesse um mínimo de garantias não somente quanto à defesa do texto 

constitucional contra normas contrárias, mas também a própria estrutura 

democrática, visto que: 

“a ideia de proteção, defesa, tutela ou garantia da ordem constitucional tem como 
antecedente a ideia de defesa do Estado, que, num sentido amplo e global, se 
pode definir como o complexo de institutos, garantias e medidas destinadas a 
defender e proteger, interna e externamente, a existência jurídica e fática do 
Estado. Desta forma, o objeto de defesa não é pura e simplesmente a defesa do 
Estado e sim da forma de Estado tal como ela é constitucionalmente formada.” 

Sendo assim, não há se falar em Estado Democrático de Direito na ausência 

de regras que, informadas pelo principio da supremacia constitucional, constituam 

um instituto jurídico racional, e assim deem forma a barreiras que impeçam a 

vigência de leis e atos contrários à força normativa da lei maior. 

Destarte, para a integridade do Estado Constitucional, cabe anotar que ele 

não se faz apenas da sua Constituição, mas da conformidade dos demais textos em 

                                                 
29

 CANOTILHO, J. J. Gomes, op.cit., p.343.  
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relação a ela, de maneira que a compatibilidade a que se referiu seja verificada, do 

mesmo modo, desde as emendas constitucionais até o mais singelo ato normativo 

municipal, sob pena de inconstitucionalidade, isto é, de se considerar 

completamente estranho ao ordenamento jurídico pátrio, como se de fato jamais 

tivesse existido, porque afinal observa-se que jamais poderia ter sido editado sem 

causar violência à vontade política popular expressa no Poder Constituinte. 

De maneira que, como instruir Kelsen: 

“A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo 
plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de 
diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da 
relação de dependência que resulta do fato de a validade de uma norma, se 
apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por seu turno, é determinada por 
outra, e assim por diante, até abicar finalmente na norma fundamental–
pressuposta. A norma fundamental hipotética, nestes termos – é, portanto, o 
fundamento de validade último que constitui a unidade desta interconexão 
criadora.”

30
 

Portanto, quando se pretende que uma norma adentre o mundo do dever ser, 

essa deverá ser submetida a um Controle de Constitucionalidade, no qual dispõe de 

que forma a própria legislação será produzida.  

O Controle de Constitucionalidade consiste no processo de verificação de 

compatibilidade de um ato ou norma jurídica com a Carta Magna, tanto no sentido 

formal – obedecendo à competência do órgão regulamentador, quanto no sentido 

material – pelo conteúdo do ato e procedimentos legais.  

Conforme ensina Barroso:  

“O controle de constitucionalidade é um desses mecanismos, provavelmente o 
mais importante, consistindo na verificação da compatibilidade entre uma lei ou 
qualquer ato normativo infraconstitucional e a constituição. Caracterizando o 
contraste, o sistema provê um conjunto de medidas que visam a sua superação, 
restaurando a unidade ameaçada. A declaração de inconstitucionalidade consiste 
no reconhecimento da invalidade de uma norma e tem por fim paralisar sua 
eficácia”

31
. 

A presença do Controle de Constitucionalidade possui tanta importância, que 

sua ausência, ainda que descrita de forma contrária, torna a Constituição, como já 

visto, flexível32, pois reproduz um efeito ilimitado ao poder de legislar.  

                                                 
30

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 240 
31

 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 18. 
32

 Entende-se por constituição flexível aquela na qual não é exigido um processo legislativo 

diferenciado, o texto constitucional pode ser alterado pela mesma maneira de lei ordinária. 
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Sendo assim, o Controle de Constitucionalidade garante não somente a força 

normativa da Constituição, mas também estabelece o conteúdo das futuras normas, 

coibindo violações contra a liberdade, garantias e direitos fundamentais.  

Paulo e Alexandrino situam o Controle de Constitucionalidade:  

“como, simultaneamente, base e corolário: (a) de um Estado Democrático de 
Direito; (b) do princípio da separação dos poderes; (c) da garantia maior do 
indivíduo frente ao Estado, na proteção de seus direitos fundamentais; (d) da 
garantia da rigidez e supremacia da Constituição.”

33
  

Diante disso, é necessária a existência e construção de um Controle de 

Constitucionalidade capaz de garantir a efetividade da Constituição. Não basta que 

novas leis sejam regulamentadas buscando integralizar novos direitos, é preciso um 

mecanismo que solidifique a segurança jurídica das relações, as liberdades 

individuais e a conservação da própria ordem social.  
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Capítulo II 

Controle de Constitucionalidade no Brasil 

 

No início do século XX, mais precisamente em 1803, ocorreu a primeira 

expressão de controle de constitucionalidade, através do caso Marbury vs. Madison, 

nos Estados Unidos. Nele, o Chefe de Justiça John Marshall demonstrou como a 

Constituição americana era a base do ordenamento jurídico, de modo que as leis 

comuns que a contradissessem, deveriam ser consideradas nulas. Ainda, certificou 

de que cabia ao Judiciário a competência para verificar a conformidade das normas 

à Constituição, visando solidificar a supremacia constitucional. Assim sendo, o juiz, 

diante do caso concreto, após constatar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato, 

deve afastar sua aplicação, executando o denominado controle judicial de 

constitucionalidade de forma difusa (judicial review). 

Mais tarde, em 1920, a Constituição austríaca concebeu um Tribunal 

Constitucional, cujo exercício devia-se exclusivamente ao controle judicial de 

constitucionalidade, todavia com um modelo diferenciado, pois sua prática pleiteava 

a anulação genérica da lei ou ato inconstitucional, dando origem ao controle de 

constitucionalidade concentrado.  

2.1 Sistemas de Controle de Constitucionalidade 

Estabeleceram-se duas formas de controle judicial: difuso e concentrado. O 

controle difuso ocorre pela via de exceção, onde uma das partes suscita a 

inconstitucionalidade da norma, que será apreciada pelo juiz, determinando sua 

aplicação ou não ao caso concreto, de forma que os efeitos ocorram inter partes. O 

controle concentrado acontece somente perante o Tribunal Constitucional, sendo 

esse o único competente para apreciar matéria em tese de inconstitucionalidade, 

porém desvinculada de um caso concreto, partes ou pedidos individuais, de maneira 

que a apreciação em controle concentrado assume efeitos genéricos e seu 

deferimento retira a ordem desconforme do ordenamento jurídico.  

Por outro lado, destaca-se ainda a existência de um controle político, onde o 

juízo de compatibilidade é realizado por um órgão de natureza política, como no 
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caso do Poder Legislativo, onde esse é o próprio criador da norma, sua atuação é 

preventiva.  

O controle político de constitucionalidade está relacionado ao princípio 

revolucionário “La loi est p‟expression de la volonté générable” 34, isto é, a lei é 

expressão da vontade geral, sua primeira idealização foi elaborada por Sieyes e 

posteriormente, adotado no Império francês, bem como especialmente nos países 

socialistas.  

Cabe observar ainda, a possibilidade de um controle misto de 

constitucionalidade, no qual consiste basicamente na conjunção das duas 

modalidades de controle, isto é, do político e do jurisdicional. 

A primeira aplicação prática do controle misto encontra-se na Constituição 

Portuguesa de 1976, cuja verificação era executada pelo Conselho da Revolução, 

no qual consistia em um órgão de natureza político-militar. 

Por conseguinte, o controle de constitucionalidade pode ainda ser realizado 

em dois momentos distintos, um controle preventivo, isto é, antes da norma adentrar 

no ordenamento jurídico, e também um controle repressivo, quando a lei já está no 

mundo do dever ser.  

2.2 Evolução Histórica 

No âmbito das Constituições Brasileiras, o Direito já passou por uma série de 

mudanças, inovações e até retrocessos, diante disso, para melhor entendimento, 

apresentar-se-á um breve histórico da evolução do sistema de controle 

constitucional até a presente Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.  

2.2.1 Constituição de 1824 

A Constituição de 1824 foi promulgada no dia 25 de março pelo então 

Imperador Dom Pedro I, fortemente influenciada pelo modelo europeu, trouxe os 

pressupostos do direito francês e ideal liberal.  

A Constituição Imperial consolidou em solo brasileiro a separação entre os 

poderes, a perspectiva de liberdade, igualdade e fraternidade, e principalmente a 
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autoridade do Parlamento. Todavia, nela não se incutiu disposições quanto ao 

controle de constitucionalidade, visto que pela influência francesa, a transição do 

autoritarismo à democracia, havia grande receio de um poder usurpar a autoridade 

de outro. Sendo assim deixou-se a cargo da Assembleia Geral a competência de 

fiscalizar seus próprios atos, de forma que, ao Legislativo era concedida a 

autoridade de “fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-la” e “velar na 

guarda da Constituição, e promover o bem geral da Nação”. 

Destaca-se também a figura do Imperador como o Poder Moderador do 

Estado, no qual cabia controlar os conflitos e manter a ordem, sendo “a chave de 

toda a organização Politica”. 

Apesar da ausência de um específico controle de constitucionalidade, a 

primeira Carta Magna brasileira foi importantíssima para a construção do 

constitucionalismo do país. Nesse sentido Gilmar Mendes resume, ao referir que:  

“mas, o que singularizava esse texto, no panorama constitucional do seu tempo? 
Por que, passados mais de cento e oitenta anos da sua entrada em vigor, até hoje 
nos voltamos para ele com admiração e respeito? Simplesmente porque, apesar 
de não se tratar de nada original – até porque nosso pensamento político apenas 
refletia o que nos vinha de fora, numa espécie de “fatalismo intelectual” que 
subjuga as culturas nascentes –, mesmo assim foi um grande estatuto político, 
uma lei fundamental que logrou absorver e superar as tensões entre o absolutismo 
e o liberalismo, marcantes no seu nascimento, para se constituir, afinal, no texto 
fundador da nacionalidade e no ponto de partida para nossa maioridade 
constitucional.”

35
  

2.2.2 Constituição de 1891 

Foi em 24 de fevereiro de 1891, com a promulgação da Nova Constituição, 

após a independência, que apareceu pela primeira vez o Controle de 

Constitucionalidade no Brasil. Sob inspiração do jurista Rui Barbosa, a Constituição 

da República trouxe ares do modelo estadunidense, em especial o Common Law, 

modelo de amplo exercício por parte dos juízes. 

Dessa forma, nasceu o sistema de controle judicial de constitucionalidade, no 

qual ocorre de forma repressiva, atribuindo competência ao Poder Judiciário para 

que, no caso concreto, afaste a aplicação de lei ou ato inconstitucional.  

Porém, o controle judicial apenas era previsto na via incidental, isto é, 

mediante provocação e inter partes, não havendo possibilidade para arguição 
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abstrata da lei, ao passo que, ainda que afastada por algum juiz, essa permaneceria 

no ordenamento jurídico.  

Portanto, anteriormente conferido ao Legislativo, na República deu-se poder 

ao Judiciário para exercer o Controle de Constitucionalidade. Também foi outorgado 

ao Supremo Tribunal Federal poderes específicos, quando: 

Artigo 59 [...] 
§ 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, haverá 
recurso para o Supremo Tribunal Federal:  
a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis 
federais, e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela;  
b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados 
em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado 
considerar válidos esses atos, ou essas leis impugnadas. 

 

Por fim, Luís Roberto Barroso resume as inovações da Constituição 

Republicana, ao exprimir:  

“Ausente do regime da Constituição Imperial de 1824, o controle de 
constitucionalidade foi introduzido no Brasil com a República, tendo recebido 
previsão expressa na Constituição de 1891 (arts. 59 e 60). Da dicção dos 
dispositivos relevantes extraía-se a competência das justiças da União e dos 
Estados para pronunciarem-se acerca da invalidade das leis em face da 
Constituição. O modelo adotado foi o americano, sendo a fiscalização exercida de 
modo incidental e difuso.”

36
 

2.2.3 Constituição de 1934 

 Promulgada em 16 de julho, a Constituição de 1934, surgiu diante de um 

contexto de grandes mudanças no cenário internacional, em meio a um processo de 

reestruturação dos modelos sociais e econômicos.  

 Desse modo, trouxe uma série de inovações ao país e em matéria de 

Controle de Constitucionalidade importantes conquistas, mantendo os avanços da 

Constituição Republicana, introduziu a oportunidade de novos instrumentos de 

atuação do Judiciário.  

Primeiramente, o princípio da reserva de plenário, no qual diz respeito ao 

requisito quantitativo de maioria absoluta dos membros para reconhecimento de 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, bem como introduziu o instituto do 

mandado de segurança. 

Igualmente, trouxe a intervenção federal, isto é, interferência da União, 

decretada por lei, mediante análise do Supremo Tribunal Federal para aferição de 
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constitucionalidade, em Estado-membro que estiver praticando desobediência à 

decisão ou princípios constitucionais. 

Da mesma forma, a Constituição de 1934 também possibilitou efeitos gerais à 

pronuncia de inconstitucionalidade de uma determina lei ou ato, de maneira que o 

Senado Federal, mediante aprovação, pudesse suspender a execução de uma lei 

declarada inconstitucional pelo STF.   

2.2.4 Constituição de 1937 

 O período de vigência da Constituição de 1934 foi breve, em 10 de novembro 

de 1937 entrou em vigor uma nova Carta Magna outorgada pelo presidente Getúlio 

Vargas, causando graves retrocessos ao sistema de controle de constitucionalidade.  

 Com viés autoritário, a Constituição de 1937, também conhecida por polaca 

visto sua influência da carta ditatorial polonesa de 1935, invadiu as competências 

dos poderes e autorizou o Presidente dispor sobre praticamente qualquer matéria, 

inclusive emendas constitucionais. Também relativizou a clausula de reserva de 

plenário, ao incluir a seguinte disposição no artigo 96, parágrafo único: 

Art. 96 [...] 
Parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, 
a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à 
promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da 
República submetê-la novamente ao exame do Parlamento; se este a confirmar 
por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão 
do Tribuna. 

Logo, o Chefe do Executivo poderia deslegitimar a decisão do Judiciário, uma 

vez que diante da declaração de inconstitucionalidade, haveria possibilidade de 

“derrubar” o parecer de incompatibilidade e novamente colocar a norma para 

aplicação.  

Igualmente o mandado de segurança sofreu alterações, perdendo seu caráter 

constitucional, passando a ser regulado por lei ordinária.   

Destaca-se também a retira de competência do Poder Judiciário à apreciação 

de questões políticas: “é vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões 

exclusivamente políticas.” 

Destarte, posteriormente a Constituição de 1937 foi marcada também com o 

fim da segunda guerra mundial, de forma que quando os demais países passaram a 

viver novamente a democracia, essa foi impactada e teve pouco tempo em vigência.   
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2.2.5 Constituição de 1946 

Após a polarização da segunda grande guerra, a derrota sobre os regimes 

totalitárias, a Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro, inaugurou um 

novo período democrático no país, marcado por uma política mais liberal e 

descentralizada em comparação a de 1937.  

 As disposições suprimidas anteriormente retornaram, restaurando o controle 

judicial, o princípio da reserva de plenário, a separação de poderes e uma série de 

direitos fundamentais.  

Outro aspecto importante foi a restauração do Senado Federal poder 

suspender de efetividade a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, além da legitimação ao Procurador Geral da República para que represente  

pedido de inconstitucionalidade junto ao Tribunal.  

Então, eram permitidos duas maneiras de controle de constitucionalidade, o 

primeiro em via incidental, e o segundo pela via concentrada mas apenas perante 

intervenção federal. 

Posteriormente, um marco importante na construção do controle de 

constitucionalidade foi a Emenda nº. 16, de 26 de novembro de 1965, pois 

finalmente introduziu o controle abstrato das normas, com a edição dos artigos: 

Art. 101. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
I – processar e julgar originariamente: 
k) a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza 
normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República; 
[...] 
Art. 124 (sobre a Justiça estadual): 
XIII – a lei poderá estabelecer processo, de competência originária do Tribunal de 
Justiça, para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do Município, em 
conflito com a Constituição do Estado. 

Isto quer dizer que, a Emenda possibilitou que o Procurador Geral da 

República legitimamente questionasse a compatibilidade de qualquer norma federal 

ou estadual mediante Ação Direita de Inconstitucionalidade, não mais somente nos 

casos de intervenção federal.  

Assim, as normas passaram a sofrer apreciação quanto a sua efetividade à 

Constituição, consolidando o controle abstrato no Brasil. Igualmente foi através da 

Emenda nº. 16 de 1965 que foi possível declarar a inconstitucionalidade pela via 

direta de atos do Poder Público.  
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Diante disso, verifica-se que houve um grande avanço da possibilidade de 

controle concentrado, inclusive instituindo ao Supremo Tribunal Federal mais 

legitimidade como guardião da Constituição.  

Celso Bastos destaca, quanto a Constituição de 1946, que: 

“se insere entre as melhores, senão a melhor, de todas que tivemos. 
Tecnicamente é muito correta e do ponto de vista ideológico traçava nitidamente 
uma linha de pensamento libertária no campo político sem descurar da abertura 
para o campo social que foi recuperada da Constituição de 1934.”

37
 

2.2.6 Constituição de 1967 

Em 1964, os militares ascenderam ao poder do país, diante o conturbado 

momento histórico, a Constituição de 1946 sofreu uma série de emendas, mais de 

vinte e uma no período de 5 anos. Sendo assim, a multiplicação dos Atos 

Institucionais levou os militares à outorgar, em 24 de janeiro de 1967, uma nova 

Carta Magna. 

A Constituição de 1967 manteve os modelos de controle de 

constitucionalidade da Emenda nº 16 de 1965, com pequenas mudanças redacionais 

como o deslocamento da competência de suspender norma declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal, passando do Senado Federal para o 

Presidente da República.  

Por outro lado, também foi tema de grande debate a centralidade da figura do 

Procurador Geral da República, até então o único legitimado para propor Ação 

Direita de Inconstitucionalidade, e se esse era obrigado a propor a ação.  

Ao que nesse sentido, Ferreira Filho38 analisa: 

“A intenção do legislador constituinte era fácil de aperceber. Pretendia este instituir 
um controle, concentrado no Supremo Tribunal Federal, visando a norma em tese 
(como diz a doutrina, um controle principal e não incidental), quando a declaração 
de nulidade desta conviesse ao Executivo federal. Claro que este último aspecto 
não era explícito – qualquer um poderia, como pôde, reclamar do Procurador-
Geral da República – tal “representação”. Mas, em termos realistas, sendo o 
Procurador-Geral nomeado pelo Presidente da República e podendo ser, a 
qualquer momento, livremente exonerado por este, jamais atuaria ele contra as 
conveniências do chefe do Governo.” 

Fora isso, não houve grandes avanços em matéria de controle constitucional. 
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2.3 O modelo instaurado pela Constituição de 1988  

A Constituição de 1988 é um marco no processo de redemocratização do 

Brasil, pois foi o documento constitucional do estado brasileiro posterior ao grande 

período de governo militar do século passado. Promulgada no dia 5 de outubro de 

1988, após um longo processo de construção, desenvolvimento e elaboração, a 

Carta Magna consagrou direitos humanos, liberdades individuais, bem como direitos 

sociais. Não por menos, é conhecida como a Constituição Cidadã. Conta com 250 

artigos permanentes e 94 disposições transitórias, de 1993 a 1993, passou por 6 

emendas de revisão e recebeu, até o ano de 2016, 90 emendas.  

Através da análise até aqui feita da evolução histórica das constituições 

brasileiras, percebe-se que o controle de constitucionalidade no Brasil passou por 

uma série de modificações, avanços e até mesmo retrocessos. A Constituição de 

1988 trouxe inovações dando ainda mais amplitude e aplicabilidade ao sistema 

anteriormente consagrado. 

A Constituição Cidadão garantiu ao Poder Judiciário, uma autonomia 

institucional inovadora, até então não concedida. Além disso preservou o Supremo 

Tribunal Federal, sendo o órgão de cúpula composto por 11 ministros juízes, 

nomeados pelo Presidente da República e aprovados por maioria absoluta pelo 

Senador Federal (CF, art. 101). Uma das discussões da constituinte foi sobre o 

papel do Supremo Tribunal, no qual se decidiu preservar sua competência, mas 

também ampliar suas atribuições, sendo objetivamente o controle de 

constitucionalidade sua maior ocupação. 

As formas de processamento e julgamento do controle de constitucionalidade 

também foram ampliadas, através da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI), 

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), Ação Direta de Inconstitucionalidade Por omissão 

(ADIo) e o Mandado de Injunção (MI). Além desses, juntamente o recurso 

extraordinário, compõem o atual sistema de controle de constitucionalidade da 

legitimidade das leis e das omissões constitucionais.  

2.3.1 Controle de Constitucionalidade Preventivo  

A Constituição vigente adotou as duas formas de controle de 

constitucionalidade, tanto preventivo, a priori, quanto repressivo, a posteriori.  
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Diante disso, no controle preventivo há duas maneiras de verificação para o 

ingresso no meio jurídico, a primeira através de um controle interno e 

posteriormente, um controle externo.   

Conforme já visto, a base do processo constitucional firma-se no princípio da 

legalidade, isto quer dizer que, o procedimento de elaboração das leis e atos 

normativos deve obedecer a um rito previamente ordenado. 

À vista disso, em que se realiza o controle interno preventivo, quando durante 

o processo de construção da norma, seu projeto é submetido à uma Comissão 

permanente de Constituição e Justiça (CCJ), que consiste em um organismo 

autônomo dentro do regime interno do Congresso Nacional e suas casas, cuja 

função essencial é analisar projetos de lei ou propostas de emenda constitucional, 

buscando verificar sua compatibilidade com o texto constitucional. 

A CCJ está prevista no artigo 58 do texto constitucional, no qual dispõe que: 

“o Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 

constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no 

ato de que resultar sua criação.” 

Sendo assim, o regimento interno da Câmara dos Deputados, em seu artigo 

32, inciso IV, regulou a Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania, a qual 

deve estudar aspectos constitucionais, legais e regimentais dos projetos e emendas. 

Já no Senado Federal, cujo artigo 101 do Regime Interno também previu a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a competência consiste em emitir 

opinião diante das matérias de constitucionalidade e adequação regimental, 

conforme lhes é solicitado. 

Após a aprovação do projeto pela Casa, inicia-se então o controle externo, no 

qual o Presidente da República exerce direito de voto, de modo que, se entendê-lo 

inconstitucional, profere o chamado veto jurídico, conforme a locução constitucional: 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 
Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, 
no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do 
veto. 

Por fim, insta destacar que o controle preventivo brasileiro é eminentemente 

político, pois os órgãos que o realizam, poderes Legislativo e Executivo, possuem 
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natureza política. Posto isto, o controle preventivo termina precário, visto que uma 

vez preso ao jogo de vontades, não consegue refrear as violações à ordem jurídica.  

A Constituição Brasileira tem enfrentando diversos obstáculos em sua 

eficácia, frequentes revisões e principalmente a promulgação de leis e medidas 

provisórias que atentam contra o texto constitucional, abalando sua força e 

confiança como autoridade jurídica. 

Dessa maneira, é possível perceber que se o controle preventivo é ineficiente, 

ocorre que leis e atos contrários à Constituição, conseguem entrar no ordenamento 

jurídico,  causando séries deformidades ao Estado Democrático de Direito, conforme 

estudar-se-á.  

2.3.2 Controle de Constitucionalidade Repressivo  

Posteriormente, sucede o controle repressivo de constitucionalidade, em 

regra, exercido pelo Poder Judiciário, em sede da norma ou ato normativo já em 

vigêcia. Há dois métodos de controle repressivo judicial, o primeiro concentrado, e o 

segundo difuso.  

Por outro lado, de forma excepcional, a Constituição Federal também previu 

um controle de constitucionalidade repressivo executado pelo Poder Legislativo, em 

que este poderá retirar normas em plena vigência do ordenamento jurídico, desde 

que contenham vícios de inconstitucionalidade.  

A primeira hipótese excepcional encontra-se no artigo 49, inciso V: “É da 

competência exclusiva do Congresso Nacional: V - sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa”, ou seja, nas situações em que os atos normativos do Executivo 

extrapolam os limites fixados em lei, o Legislativo, na prerrogativa concedida 

constitucionalmente, poderá suspender a aplicação do ato mediante decreto 

legislativo. 

A segunda hipótese diz respeito a edição de medidas provisórias pelo Chefe 

do Executivo, conforme disciplina o artigo 62 da Constituição. Cada uma dessas 

medidas possui vigência de 60 dias, com força de lei, devendo ser apreciada pelo 

Congresso Nacional, para que aprovando-a, transformem-na em lei, e rejeitando-a, 

cessem seus efeitos. Se o Congresso vetar a medida, por vício de 
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inconstitucionalidade, estará dessa fora exercendo controle de constitucionalidade 

repressivo, uma vez que estará excluindo-a do ordenamento jurídico.  

Ainda, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal admite que as medidas 

provisórias sejam objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, isto quer dizer que 

o ato normativo poderá ser objetivo de apreciação do controle repressivo, tanto por 

via de ADI, quanto pelo Poder Legislativo. 

Contudo, no Brasil, a regra do controle repressivo é seu exercício pelo 

judiciário, na forma concentrada e difusa. Na Constituição de 1988, o Supremo 

Tribunal Federal, instituição sui generis, foi deferido célebre guardião da 

Constituição, lhe cabendo o processar e julgar as ações constitucionais via controle 

concentrado.  

Nesse sentido, a Constituição Cidadã em comparação as anteriores, manteve 

o controle difuso, legitimando o Poder Judiciário para fazer o juízo de 

constitucionalidade perante o caso concreto. Também conservou o controle abstrato, 

pela discussão em tese da compatibilidade à Constituição, mas a ele deu novos 

ares, aumentando as possibilidades de ação direta. De forma especial, aumentou o 

rol dos legitimados à propositura do controle abstrato de constitucionalidade junto ao 

Supremo Tribunal Federal, anteriormente exclusiva ao Procurador Geral da 

República, conforme se observa no artigo 103: 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
 I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Ainda, conduziu outra significativa inovação ao introduzir a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), prevista no 

artigo 103, parágrafo primeiro do texto constitucional e disciplinada pela Lei nº 9.882, 

de 3 de dezembro de 1999, é cabível para normas municipais ou anteriores à 
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Constituição vigente, sua finalidade é evitar ou reparar danos à uma preceito 

fundamental oriundo de ação do Poder Público. Sua competência originária pertence 

ao Supremo Tribunal Federal e pode ser proposta pelos mesmos legitimados da 

Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI), dispostos no já referido artigo 103. 

Todavia destaca-se que, somente cabe proposição de ADPF quando não houver 

outro tipo de ação a ser proposto no caso.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), prevista e cabível 

para os casos de omissão dos Poderes ou órgão administrativo, nas situações em 

que o dispositivo previsto na Constituição fica sem efeitos diante da ausência de lei 

regulamentadora. Dessa forma, através da ADO pretende-se provocar o Judiciário, a 

fim de reconhecer a inércia do legislador, conforme artigo 103, parágrafo segundo:  

Art. 103 [...] 
Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo 
em trinta dias. 

Há também a possibilidade de Mandado de Injunção, pela via incidental, 

previsto no artigo 5º, inciso LXXI: 

Art. 5º [...] 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

Todavia, os maiores avanços no tocante ao controle de constitucionalidade 

brasileiro, vieram através das Emendas Constitucionais após a constituinte de 1988. 

Um exemplo disso é a Emenda nº. 3/93, na qual o legislador derivado permitiu a 

propositura de um novo tipo, a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).  

Na Ação Declaratória de Constitucionalidade é prevista a possibilidade de 

que, diante de controvérsia judicial sobre determinada norma ou ato federal, se 

pleiteei, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma declaração de constitucionalidade, 

buscando extinguir a situação de insegurança jurídica por decisões antagônicas.  

Outra alteração foi através da Emenda Constitucional nº. 45/04, na qual 

reformou o judiciário, e em sede de controle de constitucionalidade ampliou os 

legitimados para ajuizamento da ADC, possibilitando o pleito aos mesmos da ADI, 

dispostos no já mencionado artigo 103.  

Além disso, a Emenda Constitucional nº 45/04, também confirmou o 

entendimento jurisprudencial, ao estabelecer que: 
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As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 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 federal, estadual e municipal. 

Outrossim, a Constituição de 1988 trouxe a possibilidade de que estados-

membros realizem controle abstrato de suas leis e atos normativos em face da 

Constituição Estadual, conforme prescrito no artigo 125, parágrafo segundo da 

Carta: “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.” 

Destaca-se ainda uma significativa particularidade introduzida na Lei 

9.868/99, que elucida a disponibilidade do Supremo Tribunal em modular os efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade de uma norma, isto é, os resultados jurídicos 

produzidos por ela, ex nunc ou ainda em momento diverso. De forma que, caberá 

aos membros do tribunal deliberar sobre os impactos e inconstitucionalidade futura, 

visando sempre a segurança das relações jurídicas. 

Sendo assim o controle abstrato das normas está vinculado a proteção da 

ordem constitucional, defendendo seu núcleo rígido. Por outro lado, há a esfera da 

inconstitucionalidade por omissão do legislador, o que deu ensejo ao Mandado de 

Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

No Mandando de Injunção, previsto no artigo 5º, LXXI da Constituição, busca-

se exercer um direito no qual está previsto, mas ainda não regulamento por lei 

devido omissão legislativa ou administrativa.  

A Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão se propõe também 

diante de uma omissão legislativa, porém nela busca-se não o exercício específico 

do direito, mas a própria regulamentação necessária, seu objeto é a omissão das 

autoridades competentes para concretizar a norma constitucional. Conforme termos 

do artigo 103, § 2º, da Constituição, a ADIo visa a tornar efetiva norma 

constitucional, assim dá ciência ao Poder competente para que adote as 

providências necessárias.  

Destarte, a existência de diversos sistemas, momentos e tipos de controle de 

constitucionalidade refletem a necessidade e importância deste à garantiria da 
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segurança jurídica. A Constituição Federal de 1988 adotou um sistema híbrido, isto 

é, tanto concreto, quanto abstrato.  

Diante disso, observa-se que a nova Carta Magna, por um lado, ampliou 

significativamente as possibilidades de ações que visam o controle das normas 

produzidas, por outro, trouxe algumas contrariedades e impasses práticos, conforme 

se estudará a seguir.   
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Capítulo III 

Supremacia da Constituição e Jurisdição 

Constitucional 

Kelsen preleça que “a Constituição regula, no essencial, a elaboração das 

leis, a legislação é, com respeito a ela, aplicação do direito”39, isto quer dizer que a 

ação parlamentar deve estar diretamente vinculada aos preceitos do texto soberano. 

Por óbvio, o Legislativo, legítimo representante do povo, possui autonomia para criar 

e aprovar projetos de lei, porém de forma restrita, sem ultrapassar ou afrontar as 

disposições constitucionais. É o que Lúcio Bittencourt explica: 

“O Parlamento ou o Congresso é, no regime constitucional, mero e simples 
mandatário, cujos poderes se encontram enumerados no instrumento formal do 
mandato, que é a Constituição. Não lhe é possível, pois, juridicamente, praticar 
atos em contradição com os dispositivos constitucionais, porque, assim agindo, 
estaria excedendo os limites de sua competência.”

40
 

Ainda, como Georges Burdeau sintetiza, a Constituição é o ”estatuto jurídico 

do poder”41, sendo assim, ela estabelece o alcance e os limites do legislador 

ordinário, garantindo a presunção de constitucionalidade das leis, visto que para sua 

criação e edição é necessário obedecer aos requisitos dispostos no texto soberano.  

Nesse contexto, o Ministro Paulo Brossard, em relatório da ADIn nº. 2, 

instruiu: 

“Segundo axioma incontroverso, a lei se presume Constitucional. A lei se presume 
constitucional porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder 
Executivo, isto é, por dois dos três Poderes, situados no mesmo plano que o 
Judiciário. Como este, eles têm o encargo de aplicar a Constituição nas 
respectivas áreas de competência, e, por conseguinte, de interpretá-la, dado que é 
a lei que marca e delimita os poderes e atribuições de cada um dos três Poderes. 
Assim, como não ter por bom, em princípio, o entendimento constitucional adotado 
pelos Poderes Legislativo e Executivo? Os legisladores, como os juízes, devem 
obediência à Constituição, e por isso há de entender-se que eles avaliam 
criteriosamente a regularidade constitucional dos atos que praticam e elaboram. 
Outrossim, ao Presidente da República compete vetar os projetos de lei; no todo 
ou em parte, se entender que eles, em parte ou no todo, ofendem a constituição; a 
sanção importa na concordância do Executivo com a deliberação legislativa, na 

                                                 
39

 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 125. 
40

 BITTENCOURT, C. A. Lúcio. O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis. Rio de 

Janeiro: Forense, 1949, p. 64. 
41

 BURDEAU, G. 1970. L‟État. Paris: Seuil, p. 75 



36 

 

ausência de mácula constitucional. Esta é a primeira razão por que a lei se 
presume constitucional e porque não se presume sua inconstitucionalidade.”

42
 

Praticamente, a doutrina, em geral, não se depreende sobre o estudo do 

controle preventivo, mas essencialmente nas espécies de controle repressivo. 

Ocorre até mesmo certa subestimação quanto ao controle preventivo, uma vez que 

os atores jurídicos tendem a procurar os Tribunais, quando diante do caso concreto.   

Todavia, é fato que as normas nascem com presunção de constitucionalidade 

e sua obrigatoriedade é eminente, até que fatalmente seja declarada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal e retirada do ordenamento jurídico. Mesmo assim, 

quando banida do ordenamento, a norma ou ato inconstitucional já produziu efeitos, 

consequentemente também uma lesão aos direitos consagrados na Constituição. 

Ora, não seria mais efetivo se o mecanismo de controle fosse capaz de impedir que 

a norma inconstitucional fosse barrada antes mesmo de produzir efeitos? 

Justamente nessa perspectiva se baseou o presente estudo, na concepção 

de que as ocasionais inconstitucionalidades devem ser sanadas quando estiverem 

em processo de elaboração legislativa, e principalmente antes de entrarem no 

ordenamento jurídico.  

3.1 As relações entre política e direito no Controle Preventivo 

Sem dúvida, seria de grande êxito se o controle de constitucionalidade 

preventivo conseguisse barrar absolutamente a entrada em vigor de leis e atos 

inconstitucionais, porém, infelizmente a realidade prática revela que o controle 

preventivo tem se mostrado insatisfatório, pois inibe a análise jurídica clara pelos 

interesses políticos. Nesse curso, "não raro o Poder Executivo e o Poder Legislativo 

fecham os olhos à as questões de ordem jurídica para fazer prevalecer a vontade 

política"43.  

A aprovação desenfreada de leis e atos inconstitucionais causa 

indubitavelmente o enfraquecimento à supremacia constitucional, bem como do 

princípio de presunção de constitucionalidade das leis. Em consequência, é 
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inevitável o descrédito da própria força da Constituição, que fica insegura diante da 

tensão não equilibrada entre política e Direito. 

Essa tensão se dá envolta dos partidarismos e diversas correntes ideológicas, 

em que no arbítrio da disputa eleitoral, muitas vezes, coloca a ordem constitucional 

em segundo plano e os interesses políticos em primeiro.  

No que tange a criação de leis é ainda mais grave, pois elas que, no interior 

de um país democrático, deveriam representar a vontade popular, terminam 

incoerentes e desconformes com a autoridade do Poder Constituinte Originário.  

É o que diz a lição de Barroso:  

“A Constituição é o primeiro e principal elemento na interface entre política e 
direito. Cabe a ela transformar o poder constituinte originário – energia política em 
estado quase puro, emanada da soberania popular – em poder constituído, que 
são as instituições do Estado, sujeitas à legalidade jurídica, à rule of law. É a 
Constituição que institui os Poderes do Estado, distribuindo-lhes competências 
diversas.”

44
 

Para melhor compreensão, destaca-se que o exercício do poder político pelo 

Legislativo, ainda que de natureza propriamente política por seus membros, não 

deixa de exigir a análise e um mínimo controle jurídico, visto que é através do 

processo legislativo que se lida com a fonte concreta do Direito, a lei. 

Nesse contexto, Barroso esclarece que “na política, vigoram a soberania 

popular e o princípio majoritário. O domínio da vontade. No direito, vigora o primado 

da lei (the rule of law) e do respeito aos direitos fundamentais. O domínio da 

razão.”45 

Ainda que elementos distintos, política e direito, se interligam em um sentido 

comum como instrumentos de estruturação da própria sociedade, compondo o 

constitucionalismo democrático e assegurando o pleno exercício dos direitos 

fundamentais.  

Por outro lado, não é novidade o fato de que a administração pública e o 

cenário político estão emaranhados em processos lentos, ineficientes e 

principalmente incapazes de atender as demandas necessárias da população. A 

partir disso depreende-se em outro problema, a multiplicação de decretos e medidas 
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provisórias pelo Poder Executivo, principalmente diante das novas concepções 

sobre a função estatal, de forma que o executivo passa a legislar.  

Nessa perspectiva, Dallari afirma: 

“E para superar o impasse criado pela necessidade de grande número de leis e a 
produção insuficiente do Legislativo, o que ocorreu foi o crescimento do Executivo 
como legislador, através de artifícios que, aparentemente, preservaram a 
tradicional separação dos Poderes, que, conforme se lê na Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, publicada na França em 1789, era requisito 
necessário para que houvesse verdadeira Constituição. Na realidade, o que se 
acabou estabelecendo foi uma contraditória „ditadura constitucional‟, com o Poder 
Executivo fixando as regras para seu próprio comportamento, cometendo 
inevitáveis abusos em prejuízo dos direitos e da Constituição.”

46
  

 

Nas últimas décadas, essa prática vem aumentando ainda mais os 

transtornos de inconstitucionalidade, posto que o Congresso Nacional deveria 

apreciar o conteúdo dos atos presidenciais, mas que no fim são secundários para o 

Legislativo. Consequentemente, ocorre que “medidas provisórias flagrantemente 

inconstitucionais têm sido, tranquilamente, convertidas em lei.”47 

As consequências da ineficácia do controle preventivo são notáveis, basta 

analisar o número de processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal das últimas 

décadas e perceber-se-á que de alguma maneira o controle de constitucionalidade 

falhou, conforme tabela comparativa a seguir: 

Tabela 1 – A evolução dos Processos no Supremo Tribunal Federal 

Ano 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Recebidos 2.419 3.091 6.504 6.367 9.555 18.564 105.307 71.670 93.503 

Julgados 1.807 3.371 5.747 6.486 9.007 16.449 86.138 98.529 109.193 

Fonte: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2016). 

Os dados comparativos do desenvolvimento dos processos no Supremo 

Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade, desde 1940 até 2015, comprovam 

que o número de julgados no Supremo Tribunal Federal tem aumentado 

consideravelmente.  

                                                 
46

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 165. 
47

 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo no Estado Contemporâneo e 

na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 176. 



39 

 

Inevitavelmente, esse sintoma causará o que o Ministro Teori Zavascki, já 

recentemente afirmou, de que “Supremo caminha para sua disfuncionalidade”.48 Isso 

reflete o fato de que, no Brasil, muitas vezes leis já nascem com vício de 

inconstitucionalidade, o que Oscar Vilhena Vieira explica:  

“Essas dificuldades mecânicas, no entanto, não devem esconder um problema 
estrutural ao qual se submete nosso sistema de controle de constitucionalidade, 
que é a quantidade despropositada de agressões ao texto constitucional. Não 
haveria sobrecarga de demanda de nossa jurisdição constitucional, se não 
houvesse excesso de produção de medidas inconstitucionais. A sobrecarga do 
Supremo é, assim, em primeiro lugar, decorrência direta da grande quantidade de 
atos inconstitucionais produzidos pelos Poderes Legislativos e Executivos 
estaduais e federais.”

49
 

 

É possível constatar então que as normas gozam, na verdade, de uma “baixa 

constitucionalidade”, em razão disso, mostra-se ainda mais necessário à jurisdição 

constitucional, através de um controle preventivo eficiente em um sistema de 

medidas técnicas que garantam o valor normativo da Constituição e conserve o 

Estado Democrático de Direito. 

3.2 Jurisdição Constitucional  

 

A integridade e a coerência devem garantir o DNA do Direito e conforme 

instrui Kelsen: "o direito é uma técnica social específica que objetiva preservar a 

higidez e a estabilidade do ordenamento jurídico”50. 

A Jurisdição Constitucional surgiu através do sistema norte-americano Judicial 

Review e posteriormente ganhou mais força e destaque na Áustria e Europa pós-

segunda guerra.  

No Brasil, a jurisdição constitucional surgiu em um período democrático, ainda 

que interrompida durante os regimes totalitários, adotou o sistema misto, em uma 

conjunção, conforme já visto, do modelo norte-americano e do modelo europeu.  

Inicialmente, na Constituição dos Estados Unidos, no artigo VI, se expressou 

através do princípio da supremacia constitucional: 

Artigo VI. [...]  
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Esta Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados ou 
por celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do 
país; os juízes de todos os Estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito 
qualquer disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos 
Estados. Os Senadores e os Representantes acima mencionados, os membros 
das legislaturas dos diversos Estados, e todos os funcionários do Poder Executivo 
e do Judiciário, tanto dos Estados Unidos como dos diferentes Estados, obrigar-
se-ão por juramento ou declaração a defender esta Constituição.[...]

51
 

Posteriormente, no julgamento do caso Marbury vs. Madison também se 

concluiu que: 

A Constituição é uma espécie superior, suprema lei, imutável por meios normais 
[...]. Certamente todos aqueles que têm elaborado Constituições escritas 
contemplam-nas como formadoras da lei fundamental e primordial da nação, e 
consequentemente, decorre a teoria de cada governo deve considerar que um ato 
do legislador violador da Constituição é nulo. Esta teoria é essencialmente 
inerente a uma constituição escrita e, dessa forma, deve ser considerado por esta 
Corte como um dos princípios fundamentais de nossa sociedade. [...]

52
 

Na Europa, nasceu e se desenvolveu a ideia da superioridade constitucional a 

partir da Constituição Austríaca de 1920, com a “criação de técnicas jurídicas para 

garantir a aplicação desse princípio”53 configurando o controle de 

constitucionalidade.  

A concepção de jurisdição constitucional tem então seu fundamento na 

supremacia do texto, em configurar qualidade, resguardo e coerência, de forma que 

toda norma, seja lei complementar, lei ordinária, ato, decreto ou resolução, devem 

estar de acordo com a Constituição.  

Além disso, o conceito de jurisdição constitucional também compreende a 

perspectiva de uma Corte isenta, na qual busca processar e julgar os conflitos 

constitucionais.  

É o caso do modelo francês, em que o controle originalmente é realizado por 

um órgão próprio, o Conseil Constitutionnel, no qual difere-se de um controle 

político. Afonso da Silva54 ensina: 
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“controle político é o que entrega a verificação de constitucionalidade a órgãos de 
natureza política, tais como: o próprio Poder Legislativo, solução predominante na 
Europa no século passado; ou um órgão especial, como o Presidium do Soviete 
Supremo da ex-União Soviética (Constituição URSS, art. 121, n. 4) e o Conseil 
Constitutionnel da vigente Constituição Francesa de 1956 (arts. 56 a 63).” 

No modelo francês, diferente do que ocorre no Brasil, com Comissões de 

Constituição e Justiça, o Conselho Constitucional, é um órgão independente, não faz 

parte dos poderes. O Conselho Constitucional francês atua como cúpula e é 

chamado, em sede de controle preventivo, a manifestar-se durante o processo 

legislativo de elaboração da norma.  

Outra diferença é de que o Conselho Constitucional Francês não aprecia 

todas as proposições e projetos, não faz parte do processo como regra e 

procedimento obrigatório, mas analisa apenas na medida em que lhe for requerido. 

Além disso, uma vez apreciada a constitucionalidade, ela não será mais revista 

posteriormente como instância superior, a decisão será erga omnes, ainda que em 

controle preventivo.  

Posteriormente, o órgão passou por reformas estruturais e desenvolveu novas 

atribuições, além do controle preventivo, como verificação de conformidade da 

Constituição de leis ordinárias e tratados internacionais.  

Em 23 de julho de 2008, com a reforma constitucional, o ordenamento jurídico 

francês adicionou a question prioritaire de constitutionnalité, e depois a Lei Orgânica 

2009-1523, deu legitimidade a possibilidade de que, uma norma já promulgada, seja 

submetida ao Conselho Constitucional para verificação de compatibilidade. Assim, o 

sistema francês também admitiu o controle de constitucionalidade repressivo.  

Através disso, pode-se referenciar a jurisdição constitucional da França de 

forma positiva, mostrando uma perspectiva na qual poderia solidificar o modelo 

brasileiro. Um modelo que impeça, desde o princípio, que uma lei inconstitucional 

adentre o ordenamento jurídico e produza efeitos, seria completamente positivo, pois 

inibiria as milhares de ações repressivas, com anos de duração, e principalmente, 

coibiria a insegurança jurídica.   

Nesse contexto, se na constituinte de 1988, o Supremo Tribunal Federal foi 

consagrado como guardião da Constituição, ora, não seria significativo sua 

intervenção preventivamente? 
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Não é ao Parlamento que foi confiada a guarda da Constituição, mas a um 

órgão único, sui generis, o Supremo Tribunal, sendo assim, nada mais relevante do 

que conceder a ele a liberalidade de também realizar controle preventivo de 

constitucionalidade, controle esse abstrato. 

É o que instrui Kelsen: 

 “Não há hipótese de garantia da regularidade em que possa ser maior a tentação 
de confiar a anulação dos atos irregulares ao próprio órgão que os produziu do 
que a da garantia da Constituição. E, em nenhum caso, esse procedimento seria, 
precisamente, mais contra-indicado. (...) O órgão legislativo se considera na 
realidade um livre criador do direito, e não um órgão de aplicação do direito, 
vinculado pela Constituição, quando teoricamente ele o é sim, embora numa 
medida relativamente restrita. Portanto não é com o próprio Parlamento que 
podemos contar para efetuar sua subordinação à Constituição. É um órgão 
diferente dele, independente dele e, por conseguinte, também de qualquer outra 
autoridade estatal, que deve ser encarregado da anulação de seus atos 
inconstitucionais – isto é, uma jurisdição ou um tribunal constitucional.”

55 

O Ministro Celso Mello, quanto a um controle preventivo jurisdicional, diz que:  

“Embora excepcional, o controle jurisdicional do processo de formação das 
espécies normativas não configura, quando instaurado, ofensa ao postulado 
básico da separação de poderes. Isso significa reconhecer que a prática do 
„judicial review‟, sempre que se alegue suposta ofensa ao texto da constitucional, 
não pode ser considerada um gesto de indevida interferência na esfera orgânica 
do Poder Legislativo.”

56
 

Portanto, a prerrogativa de um controle jurisdicional preventivo é concebida 

para a sobrevivência de um verdadeiro constitucionalismo, no qual persista o império 

da lei e não se admita agir conforme arbítrio de suas autoridades, devendo, ao 

contrário, conduzir-se de acordo com normas equitativas e estabelecidas mediante 

acordo.57   

Nessa perspectiva, destaca-se o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal em Mandado de Segurança com pedido liminar: 

Decisão: Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, 
impetrado por Waldir Soares de Oliveira, Deputado Federal pelo PSDB/GO, 
em face do Presidente da Câmara dos Deputados, com o fito de obter o 
reconhecimento da “inconstitucionalidade da PEC n. 471/2005 e de toda a 
sua tramitação, determinando-se a sua suspensão e o seu arquivamento 
definitivo. Em sua exordial, narra o impetrante que em regime de tramitação 
especial e sujeita a apreciação em Plenário, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 471/2005, de autoria do deputado João Campos (PSDB/GO) que teria por 
objetivo nuclear efetivar pessoas de interinidade provisória [...] em serventias 
extrajudiciais sem se submeterem a concurso público, foi aprovada em sessão [...]. 
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Nesse passo, questiona as razões expostas na justificativa da PEC, que 
classifica como “insubsistente” e produzida em “tentativa de confundir os leigos” 
porque nela constaria “que a Constituição Federal “proibiu” a vacância de 
qualquer serventia, sem abertura de concurso público de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses, e que por isso possibilitou que situações 
temporárias de vacância se consolidassem sem amparo legal definitivo, quando, 
diversamente, “a norma contida no § 3º do Art. 236 da Constituição Federal de 
1988 dispõe que „não se permite‟ que qualquer serventia fique vaga sem a 
realização de concurso público por mais de seis meses. Aponta extensa 
jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inconstitucionalidade 
da efetivação de interinos na titularidade de serventias extrajudiciais cuja 
vaga tenha ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988, para sustentar 
que o conteúdo material da PEC n. 471/2005 “ao trazer interesse casuístico de 
favorecimento pessoal a interinos, em condições ilegais e inconstitucionais, a partir 
da Emenda Constitucional pretendida, se configura direito impossível, agravado, 
ainda mais, pela pretensão de extirpar a segurança jurídica. Conclui que a PEC 
teria como pretensão abolir cláusulas pétreas da CF/88, que estariam 
inscritas: no inciso IV do § 4º do Art. 60 (direitos e garantias individuais); 
incisos I, II, III e primeira parte do inciso IV do Art. 1º (soberania, cidadania, 
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho); alíneas “a” e 
“b”, do inciso VII do Art. 34 (princípios da forma republicana, sistema 
representativo e regime democrático e direitos da pessoa humana), Art. 37 
(serviço público e seus princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência) e § 3º do Art. 236. Defende o cabimento deste 
mandamus, ao argumento de que os direitos protegidos por cláusulas pétreas, por 
si sós, configuram-se constitucionalmente como direitos líquidos e certos, e a 
defesa da Constituição Federal pode ser exercida por meio de mandado de 
segurança. Sustenta que: o abuso de poder do Impetrado se confirma pelo 
excesso no exercício de poderes que lhe foram outorgados democraticamente, ao 
dirigir votação plenária com o claro propósito de privilegiar grupo certo de pessoas 
da sociedade civil contra o princípio da igualdade no trato da coisa pública, no 
caso, contra o direito de acesso à delegação de serventias extrajudiciais por meio 
de concurso público. Requer a concessão de liminar com a ordem de determinar 
ao Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados para que suspenda de 
imediato a votação em 2º turno na Câmara dos Deputados e, ao final, o 
deferimento definitivo da segurança para decretar a nulidade da votação do 1º 
turno e a tramitação da PEC, procedendo-se ao seu arquivamento. É o relato do 
necessário. Decido. Em mandamus no qual Senador da República buscou a 
suspensão da tramitação e o arquivamento de projeto de lei já aprovado na 
Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado Federal, esta Corte concluiu 
ser inadmissível, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional preventivo de 
constitucionalidade material de projetos de lei. No mesmo julgado, reafirmou este 
Supremo Tribunal a sua jurisprudência pela admissão, como exceção, [d]a 
legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado 
de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação 
de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que 
disciplinam o processo legislativo (grifei). Tratou-se do MS nº 32.033/DF, que 
restou assim ementado: “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE 
PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o 
controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle 
preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem 
admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do 
parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 
praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional 
incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo 
legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas 
excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 
relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a 
impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque 
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visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de 
formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação 
ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade 
material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a 
quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, 
a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de 
provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de 
segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político 
de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar 
um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos 
outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa 
constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para 
sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e 
grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos 
ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de 
negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da 
suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de 
responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um 
projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o 
controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do 
ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido.”. (MS 32033/DF, 
Relator o Min. Gilmar Mendes, Relator (a) p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, DJe de 
18/2/14). Distinguiu a Corte, portanto, para efeitos de controle de 
constitucionalidade sobre projeto de lei ou de emenda à Constituição, as 
hipóteses em que o controle se perfaz para prevenir inconstitucionalidade 
material à futura lei, daquele que visa assegurar a constitucionalidade do 
trâmite tendente a aprová-la. No primeiro caso, tem-se a impossibilidade de 
atuação preventiva por esta Corte, pois, como destacado na ementa do julgado 
apontado: “a prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de 
formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um 
sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos 
outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa 
constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para 
sanar seus eventuais vícios” No caso dos autos, dirige-se a impetração contra 
projeto de emenda à Constituição que versa sobre a estabilização de situações 
jurídicas relativas a interinos de cartórios, ocupantes portanto, de serviço 
extrajudicial sem concurso público; projeto de emenda que seria – defende o autor 
insubsistente, por violação a cláusulas pétreas. Trata-se, portanto, de pretensão 
de paralisação de atividade legislativa por alegada incompatibilidade 
material do texto da PEC com a Constituição Federal, especialmente em suas 
cláusulas pétreas. Observe-se que nenhuma consideração restou traçada na 
exordial quanto à inconstitucionalidade do rito estabelecido para aprovação da 
emenda ao texto constitucional, o que, em princípio – nos termos da 
Jurisprudência da Corte conduziria à rejeição da pretensão aqui posta. A questão 
inserta na PEC nº 471/2005, todavia, é matéria já apreciada por esta Corte em 
incontáveis precedentes, todos no sentido de ser absolutamente 
inconstitucional o ingresso sem concurso público, após a CF/88, nas 
delegações dos serviços extrajudiciais. Cito como precedentes: 
“CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE 
REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E 
PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, 
COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. 
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 
9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A 
tramitação de PEC com essa natureza parece revelar o intuito de esvaziar o 
entendimento desta Corte há muito sedimentado, como largamente já 
demonstrado nesta decisão, o que, em alguma medida, atinge ainda, a cláusula 
pétrea de separação dos Poderes. Por tudo isso, recebo a inicial para dar 
seguimento à demanda, sem, contudo, diante da Jurisprudência desta Corte, 
conceder a medida liminar aqui pleiteada. Indefiro o pedido de liminar. Notifique-se 
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a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações (art. 7º, 
inciso I, da Lei nº 12.016/09). [...]. (STF - MC MS: 33866 DF - DISTRITO 
FEDERAL 0008065-70.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 
Julgamento: 18/12/2015, Data de Publicação: DJe-010 01/02/2016)(grifo nossos) 
 

No caso jurisprudencial apresentado, o deputado federal ingressou com 

Mandado de Segurança Preventivo contra o presidente da Câmara dos Deputados. 

O remédio constitucional versava sobre da PEC nº.471/2014, na qual discutia sobre 

a incorporação ao serviço público de pessoas de interinidade provisória, sem prévio 

concurso público. Por ser matéria já apreciada pela Corte, bem como tratar de 

violação aos preceitos constitucionais da administração pública e os direitos e 

garantias fundamentais, o Supremo Tribunal recebeu o pedido, ainda que sem 

conceder liminar, dando seguimento à demanda.  

Ainda nesse contexto, o ministro Gilmar Mendes se posicionou favorável a um 

controle de constitucionalidade preventivo, quando as normas ainda estiverem em 

processo de elaboração. Ele afirmou que “é necessário admitir o controle sob pena 

de permitir ao legislador ordinário distorcer o sentido da norma constitucional. Há 

toda a justificativa para um controle, se possível, prévio”58. 

Por exemplo, nos casos em que um projeto visa aprovar a pena de morte, 

flagrantemente inconstitucional e contrário a ordem jurídica, seria conveniente o 

exercício de controle prévio por parte do Supremo Tribunal, de forma a suspender a 

continuidade desses projetos que violem os princípios constitucionais.  

Houve, por exemplo, uma tentativa recente de Projeto de Lei nº 14/2013, no 

qual se pretendia inibir a criação de novos partidos políticos, através de um 

mandado de segurança ao Supremo, o andamento do projeto foi suspenso até 

apreciação pela Turma.   

Atualmente, a jurisprudência admite esse tipo de intervenção, quando o 

parlamentar – e apenas ele – impetra mandado de segurança a fim de coibir 

aprovação de um projeto de lei ou emenda constitucional incompatível com a 

Constituição ou ainda, cujo processo não tenha respeito o regimento interno do 

processo legislativo. É esse o posicionamento do Supremo Tribunal no MS 23.047-3-

DF, em acórdão que lavrou o Eminente Ministro Sepúlveda Pertence: 

Como recorda a petição inicial, firmou-se no Supremo Tribunal – a partir do MS 
20257, 8.10.80, Moreira Alves, RTJ 99/1.031 -, a viabilidade de o congressista 
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impetrar mandado de segurança visando impedir a tramitação na Casa a que 
pertença de proposta de emenda que, em razão da matéria, a Constituição veda 
seja sequer objeto de deliberação: a doutrina, posto que incidentemente, tem sido 
reafirmada em decisões mais recentes (v.g., MS 21648, Galvão, 5.5.93; MS 
22503, 8.5.96, Corrêa).  

Ressalta-se que o cabível é Mandado de Segurança e não Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, pois o controle incide em norma ainda em formação, conforme 

dispõe a jurisprudência do Supremo Tribunal: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇAO FEDERAL – INSTITUIÇAO DA PENA DE MORTE MEDIANTE 
PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA – LIMITAÇAO MATERIAL EXPLICITA DO 
PODER REFORMADOR DO CONGRESSO NACIONAL (ART. 60, § 4º, IV) – 
INEXISTENCIA DE CONTROLE PREVENTIVO ABSTRATO (EM TESE) NO 
DIREITO BRASILEIRO – AUSENCIA DE ATO NORMATIVO – NÃO 
CONHECIMENTO DA AÇAO DIRETA. 
(...) 
Atos normativos „in fieri‟, ainda em fase de formação, com tramitação 
procedimental não concluída, não ensejam e nem dão margem ao controle 
concentrado ou em tese de constitucionalidade, que supõe – ressalvada as 
situações configuradoras de omissão juridicamente relevante – a existência de 
espécies normativas definitivas, perfeitas e acabadas. Ao contrario do ato 
normativo – que existe e que pode dispor de eficácia jurídica imediata, 
constituindo, por isso mesmo, uma realidade inovadora da ordem positiva -, a 
mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples proposta de direito 
novo, a ser submetida à apreciação do órgão competente, para que, de sua 
eventual aprovação, possa derivar, então, a sua introdução formal no universo 
jurídico. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem refletido claramente essa 
posição em tema de controle normativo abstrato, exigindo, nos termos do que 
prescreve o próprio texto constitucional – e ressalvada a hipótese de 
inconstitucionalidade por omissão – e que a ação direta tenha, e só possa ter, 
como objeto juridicamente idôneo, apenas leis e atos normativos, federais ou 
estaduais, já promulgados, editados e publicados.” (STF, ADIn 4662-6-DF, Rel. 
Min. Celso de Melo, DJ 10/05/1991). 

Cabe ressaltar categoricamente que a Câmara de Deputados e o Senado 

Federal permanecem sendo os representantes diretos do povo, plenos de 

autonomia, liberdade e separação dos demais poderes. Por óbvio, vinculados 

rigorosamente à ordem constitucional, mas não devem ser autoritariamente barrados 

em situações de ativismo judicial. O presente estudo não vislumbra uma posição 

autoritária na qual iniba a independência dos poderes, mas sim pensar em um 

controle preventivo mais eficaz, baseado na permissão já concedida de Mandado de 

Segurança em sede preventiva à promulgação da norma.  

Posto isso, seria satisfatório, se toda iniciativa viciada constitucionalmente 

fosse fulminada na sua raiz, antes de produzir efeitos contrários à ordem jurídica. A 

esse respeito, a frase de Kägi
59

, perfeitamente resume: "[...] diz-me a tua posição 
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quanto à jurisdição constitucional e eu te direi que conceito tens de Constituição". 

Isto quer dizer então que se a Constituição é o norte, o fundamento superior no qual 

todo ordenamento presta observância, e a própria atividade político-estatal deve 

consubstanciar, a jurisdição constitucional é a condição para o Estado Democrático 

de Direito.60  

Assim como no modelo francês, perfeitamente harmônico com a Constituição, 

o controle preventivo, tem, em linhas gerais, seu exercício condicionado à 

provocação. Como explica Nelson Jobim, em voto ao MS nº 23047-DF:  

“a Constituição Francesa atribui à Corte Constitucional a possibilidade de controle 
após a tramitação legislativa, em alguns casos obrigatória, como é o caso das leis 
orgânicas, que tem de ser submetidas ao controle prévio da constitucionalidade, 
ou das leis comuns, que podem ser submetidas ao Presidente da Republica ao a 
um certo numero de Deputados e Senadores”. 

Em Portugal, por exemplo, também há um Tribunal Constitucional, no qual 

realiza o controle preventivo de determinadas espécies normativas, como tratados 

internacionais, leis e decretos. Esse controle ocorre no momento da assinatura, 

ratificação ou promulgação do ato, isto é, posterior a sua total apreciação e votação, 

mas anterior a sua entrada no ordenamento jurídico. O órgão então competente 

pode requerer ao Tribunal Constitucional para que analise a matéria do ato 

normativo e sua constitucionalidade. 

Isto quer dizer que, poder-se-ia garantir que apenas um rol de legitimados 

seja capaz de requerer à ação da Suprema Corte, como nos moldes do sistema 

francês. A esse respeito, Barroso analisa: 

“a democracia, ou, mais propriamente, o constitucionalismo democrático, foi a 
ideologia vitoriosa do século XX, derrotando diversos projetos alternativos e 
autoritários que com ele concorreram. Trata-se da fusão de duas ideias que 
tiveram trajetórias históricas diversas, mas que se conjugaram para produzir o 
modelo ideal contemporâneo. Constitucionalismo significa Estado de direito, poder 
limitado e respeito aos direitos fundamentais. Democracia, por sua vez, traduz a 
ideia de soberania popular, governo do povo, vontade da maioria.”

61
 

O constitucionalismo democrático deve equilibrar o sistema político e sua 

independência. Por um lado, a democracia como base do Estado Social, por outro, a 

Constituição, como estatuto jurídico do poder. Assim, a Constituição, 

institucionalmente a Lei Maior, serve para proteger as regras do jogo democrático, 

as liberdades individuais, as garantias e direitos fundamentais.  
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A proposta de um controle de constitucionalidade preventivo a ser realizado 

por um órgão neutro e foro dos poderes, abre uma nova perspectiva ao 

constitucionalismo democrático.  

Por conseguinte, da mesma maneira em que há o rol de legitimados para 

interposição de Ação Direita de Inconstitucionalidade e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, dispostos no artigo 103 da Constituição Federal de 1988, a 

intervenção em sede de controle preventivo de constitucionalidade poderia utilizar os 

mesmos agentes para requerimento de ação preventiva.   

Uma vez posto isso, ampliaria as possibilidades de controle da 

constitucionalidade das leis, e assim, poderia diminuir consideravelmente a 

sobrecarga dos milhares de processos em via de ação do controle repressivo e 

baixa constitucionalidade das normas e atos administrativos. 

Diante de todo exposto, depreende-se pela necessidade de revisão no 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no tocante a jurisdição constitucional 

em controle preventivo quando provocado. Isto quer dizer, a necessidade de criar 

um mecanismo que iniba a ação falha do legislador e das comissões, bem como a 

irresponsabilidade na adoção de Medidas Provisórias inconstitucionais e 

desnecessárias.  

Por fim, é mister ressaltar que o presente estudo não ignora a concepção 

política ou despreza a vontade do Constituinte Originário, afinal ele deu a função do 

controle preventivo à uma comissão composta no cenário legislativo. Todavia, a 

redução do controle preventivo a partidarismos ou revanchismos políticos causa 

elevados prejuízos à soberania constitucional, pois em síntese, acaba na ausência 

de qualquer tipo de controle. Pensar em um controle preventivo mais eficaz é uma 

maneira de garantir o constitucionalismo como base para o Estado Democrático de 

Direito.  
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Conclusão 

Neste trabalho, preliminarmente se analisou como a ordem jurídica advém da 

profunda compreensão de sociedade. Após isso, se estudou a autoridade jurídica da 

Constituição, base soberana do Estado Democrático de Direito. Diante do exposto, 

foi possível concluir sua importância como texto da soberania popular e 

indispensável instrumento regulamentador, constituído por direitos, garantias e 

limites à ordem social, jurídica e econômica. Além disso, também se compreendeu a 

imprescindibilidade do texto soberano como fundamento da consolidação do próprio 

Estado e a forma como esse é principal sustento para a segurança das relações 

jurídicas.  

Por isso, para manter a sua efetividade, se tornou essencial um instrumento 

jurídico de controle e verificação de compatibilidade de todas as demais leis e atos 

normativos futuros à Carta Magna. No Brasil, esse mecanismo, chamado de 

Controle de Constitucionalidade, apareceu pela primeira vez em 1891 na 

Constituição Republicana. Posteriormente o país teve mais cinco textos, até chegar 

a vigente Constituição de 1988.  

Na Constituição Cidadã, se estabeleceu dois momentos para o Controle de 

Constitucionalidade, um inicialmente preventivo, e posteriormente, repressivo. O 

controle preventivo exercido pelos poderes legislativo e executivo, ocorre antes da 

norma entrar em vigor. Enquanto que o controle repressivo exercido pelo poder 

judiciário e o STF, aplica-se quando a norma já está no ordenamento jurídico.  

Dentro do controle preventivo, há a figura das Comissões de Constituição e 

Justiça e Cidadania, as quais configuram um órgão interno do parlamento, 

responsável pela análise dos projetos, emendas e pareceres jurídicos. Por outro 

lado, há o veto jurídico do presidente no qual é constituído por um voto, de 

aprovação ou não, ao projeto deferido.  

No controle repressivo, há as formas difusa e concentrada. A difusa é a 

realização da apreciação de constitucionalidade por qualquer membro do poder 

judiciário, diante do caso concreto, inter partes, em via incidental. Diferentemente, o 

controle concentrado julga a matéria em tese, mediante propositura pelos 

legitimados constitucionais.  
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Na prática, há um impasse quanto ao controle preventivo, no qual, através de 

análises, foi possível concluir que sua realização é insatisfatória e ineficiente, pois 

está submetida aos interesses políticos, de forma que muitas vezes não consegue 

barrar as leis e atos desconformes sejam aprovados e entrem em vigor.  

Também foi possível averiguar o número de processos e julgados pelo 

Supremo Tribunal Federal desde 1940 até 2015, de forma que ficou claro o 

constante aumento das ações em sede de controle de constitucionalidade remetidas 

a Colenda Turma.  

Nesse sentido, se dedicou o presente trabalho, em estudar uma forma que 

pudesse estabelecer um controle preventivo mais preciso, dentro da perspectiva do 

constitucionalismo democrático, assim, se pensou em solucionar o problema na raiz, 

antes da norma entrar no ordenamento jurídico e produzir efeitos.  

 A partir da análise dos doutrinadores citados, foi possível perceber que a 

solução satisfatória seria através de uma assertiva jurisdição constitucional, de forma 

especial em um controle preventivo jurisdicional. Sendo assim, esse controle não 

poderia ser realizado por outro órgão do que o Supremo Tribunal Federal, 

consagrado guardião da Constituição.  

Dessa forma, concluiu-se que a possibilidade de uma ação interventiva do 

Supremo Tribunal Federal, quando provocada, poderia estabelecer ainda mais 

garantia a presunção de constitucionalidade das normas, deixando de ser mero 

axioma jurídico, para se tornar de fato fruto de uma válida elaboração legislativa. 

Essa intervenção deveria agir quando provocada por um rol de legitimados, 

como no caso das ações de controle abstrato – ADI, ADC, ADPF -, em que se 

apreciaria a norma em tese, de maneira preventiva, assim, evitando a possibilidade 

de que uma lei contrária à Constituição, seja apreciada e aprovada.  

Em síntese, a pesquisa concluiu que através de uma real autorização de 

intervenção do Supremo Tribunal Federal, garantir-se-ia uma maior coerência e 

presunção de legitimamente às leis e atos, dando ainda mais segurança à força 

normativa da Constituição e de fato preservando o Estado Democrático de Direito. 
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