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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso visa realizar um breve estudo acerca do 

instituto do Controle de Constitucionalidade. Serão explorados os principais modelos de 

Controle de Constitucionalidade, assim como sua origem e formação. Ao longo dos 

capítulos, será abordada a origem no Direito Brasileiro, as peculiaridades entre os 

modelos de característica majoritariamente difusa e os modelos que seguem um controle 

concentrado, assim como a formação dos principais sistemas de Controle de 

Constitucionalidade no Direito Comparado, tais como os mecanismos utilizados nos 

Estados Unidos, França e Áustria.  

 

Palavras-chave: Direito Constitucional – Controle de Constitucionalidade – Direito 

Comparado – Controle de Constitucionalidade no Direito Comparado. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This course conclusion work aims at accomplishing a brief study of the judicial review 

institute. It will explore the main models of Control of constitutionality as well as their 

origin and formation. The main models of Control of constitutionality will be explored, 

as well as their origin and formation. Throughout the chapters, will be discussed the 

origin of Brazilian law, the peculiarities between the predominantly diffuse 

characteristic models and the models that follow a concentrated control, as well as the 

formation of the main systems of Control of constitutionality in Comparative Law, such 

as the mechanisms used in the United States, France and Austria. 

 

Key-words: Constitucional Law – Control of constitutionality – Comparative Law – 

Judicial Review in Comparative Law. 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................1 

1. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE......................................................4 

1.1. Reflexões sobre a Inconstitucionalidade...............................................................5 

1.2. A Evolução do Controle de Constitucionalidade Brasileiro..................................6 

1.3. Os Controles de Constitucionalidade Difuso e Concentrado...............................10 

2.  MODELOS DE CONTROLE CONSTITUCIONAL.................................................13 

2.1. Modelo Norte-Americano....................................................................................16 

2.2. Modelo Francês....................................................................................................18 

2.3. Modelo Austríaco.................................................................................................20 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................................23 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................24 

 

 



1 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, ao se falar sobre a Constituição, é necessário abordar alguns 

aspectos cruciais, afinal, o que é uma Constituição? Qual é o seu papel na sociedade? 

Primeiramente, a história da Constituição pode ser dividida em três momentos, o 

surgimento da Constituição dos Antigos, a Constituição M edieval e a Constituição dos 

Modernos. 

A Constituição dos Antigos teria sido inspirada por grandes nomes tais como 

Aristóteles e Platão, e descreveria uma ordem política em perfeita harmonia. Nesse 

sentido tal Constituição deveria ser pacífica de modo a disciplinar as relações sociais e 

políticas de um Estado. 

A Constituição Medieval, idealizada por nomes tal como Tomás de Aquino, 

seria em si uma limitação ao Poder Público, dando proteção à ordem jurídica que seria 

preexistente, e evitando assim uma arbitrariedade, a tirania do Monarca. 

A Constituição dos Modernos e posteriormente as Constituições Democráticas 

são marcadas dela democracia, em um só documento, regida por preceitos essenciais, 

com base nos princípios fundamentais. 

A Constituição então, sob um ponto de vista sociológico deveria refletir as 

forças sociais, o poder social dentro de uma sociedade. Sob um visão política, seria a 

vontade política do titular do poder constituinte. Por fim, juridicamente seria a norma 

fundamental. 

Nesse sentido, a Constituição de um país pode ser definida como o conjunto de 

normas que regem tal Estado. Dessa maneira estabelece a política, a estrutura de 

governo, Direitos e Deveres, assim como limita o poder político do chefe de Estado. 

A Constituição, como Lei Maior de um Estado, se constitui então como fonte e 

topo das demais Leis que vierem a ser criadas. Nesse sentido, é de grande importância a 

interpretação constitucional; a aplicação das normas constitucionais deve ser realizada 

de forma a garantir os direitos e deveras nela concretizados. 

Nos ensinamentos de Kelsen, o ordenamento jurídico estaria organizado em um 

sistema piramidal, estando no topo de tal pirâmide a ideia do que seria então a “Lei 

Maior”. Nesse sentido todas as demais leis de tal ordenamento estariam subordinadas a 

esta Lei Maior, devendo se adequar a ela. 

É de grande importância a preservação das normas constitucionais; nesse 

diapasão, a adequação das normas à Constituição é de extrema necessidade. Aqui então 
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se insere o controle de constitucionalidade, essencial na preservação da supremacia da 

Constituição. 

O controle de constitucionalidade é conceituado como juízo de 

adequação da norma infraconstitucional (objeto) à norma 

constitucional (parâmetro), por meio da verificação da relação 

imediata de conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de 

impor sanção de invalidade à norma que seja revestida de 

incompatibilidade material e/ou formal com a Constituição. (NEVES, 

1998, p.74). 

 

Compreende-se então por controle de Constitucionalidade a atividade de 

constatação de adequação da norma à Constituição.  

Por fim, é importante abordar o sistema de controle de adequação presente nos 

diversos ordenamentos jurídicos. Primeiramente é necessário apontar a existência de 

diferentes sistemas jurídicos existentes. Não apenas existe a divisão entre os países de 

tradição common law e civil law, mas mesmo os países que estão no mesmo lado de tal 

divisão não possuem ordenamentos jurídicos iguais; semelhantes sim, porém nunca 

idênticos. 

É válido então apontar que assim como não existem ordenamentos jurídicos 

idênticos, não existe uma única forma de controle de constitucionalidade aplicada em 

todo o mundo. Nesse sentido se faz necessário a análise dos principais sistemas de 

controle de constitucionalidade existentes, assim como sua constituição, apontando suas 

semelhanças e diferenças. 

Logo, o presente trabalho procura demonstrar o mecanismo do controle de 

Constitucionalidade, sua origem, peculiaridades e diferentes conceitos e funcionamentos 

que possuiu ao longo do tempo, assim como seus diferentes conceitos adotados em 

diferentes países. 

O presente trabalho tem então o objetivo de analisar brevemente a organização 

do instituto do controle de constitucionalidade em diferentes países, tais como os Estado 

Unidos da América, Áustria, e França, assim como verificar suas diferenças e 

semelhanças e também influência no Direito Constitucional Brasileiro. 

Nesse sentido, será realizado um breve estudo e exposição de tais sistemas 

jurídicos, a fim de apontar, ainda que de maneira sucinta, as particularidades inerentes 

de cada sistema acima citado. 

A metodologia utilizada em tal trabalho é a dedutiva, e a técnica de pesquisa 

utilizada é a bibliográfica parcialmente exploratória. 
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O trabalho em questão foi dividido em duas partes principais. A primeira parte 

do trabalho aborda a questão do Controle de Constitucionalidade em si de forma geral 

no direito brasileiro, tentando elucidar de maneira sucinta os principais pontos sobre a 

matéria. Já a segunda parte versa sobre os principais modelos de controle de 

constitucionalidades encontrados no direito comparado, tais como o americano, o 

francês e o austríaco. 
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1. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

O Controle de Constitucionalidade é o mecanismo utilizado responsável pela 

adequação das demais leis do sistema normativo, com a Constituição. Nesse sentido, 

ensina Barroso 

A Constituição, como norma fundamental do sistema jurídico, regula 

o modo de produção das leis e demais atos normativos e impõe 

balizamentos a seu conteúdo. A contrariedade a esses mandamentos 

deflagra os mecanismos de controle de constitucionalidade aqui 

estudados. Cabe indagar: um ato inconstitucional é inexistente, 

inválido ou ineficaz? Ou é tudo isso, simultaneamente? O domínio 

adequado desses conceitos e a uniformização da terminologia, nem 

que seja por mera convenção, ajudam a superar dificuldades aparentes 

e reduzem os problemas a sua dimensão real. (BARROSO, 2012, p. 

24). 

 

Ao se falar em controle de constitucionalidade, é necessário atentar para três 

pressupostos; a supremacia da Constituição, a rigidez da Constituição e a existência de 

um órgão competente para a realização de tal controle. 

A supremacia significa a superioridade, o local de poder da Constituição no 

sistema normativo, estando no topo da pirâmide kelseniana, obtendo posição de 

supremacia no poder. Nesse sentido, fica estabelecido, através da supremacia da 

Constituição, qual norma é parâmetro, norte a ser seguido e respeitado.  

Por força dessa supremacia, nenhuma lei ou ato normativo — na 

verdade, nenhum ato jurídico — poderá subsistir validamente se 

estiver em desconformidade com a Constituição. (BARROSO, 2012, 

p. 61). 

 

A supremacia da Constituição estabelece tal carta normativa no topo da cadeia 

hierárquica de poder. Em outras palavras, a Constituição possui um grau superior em 

relação às outras normas, que devem então estar de acordo com ela. Ainda no mesmo 

diapasão, ensina Pedro Lenza: 

Trata-se do princípio da supremacia da constituição, que, nos dizeres 

do professor José Afonso da Silva, reputado por Pinto Ferreira como 

“pedra angular, em que assenta o edifício do moderno direito 

político”, “significa que a constituição se coloca no vértice do sistema 

jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes 

estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na 

proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois 

é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização 

de seus órgão; é nela que se acham as normas fundamentais de 

Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais 

normas jurídicas”. Desse princípio, continua o mestre, “resulta o da 

compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país, 

no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem 
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compatíveis com as normas de grau superior, que é a constituição. As 

que não forem compatíveis com ela são inválidas, pois a 

compatibilidade vertical resolve-se em favor das normas de grau mais 

elevado, que funcionam como fundamento de validade das inferiores. 

(LENZA, 2006, p. 149). 

 

A Constituição rígida é necessária para o controle de constitucionalidade de 

modo que sua reforma seja realizada por um meio complexo de reforma. Em outras 

palavras, o diploma constitucional necessita de um processo de elaboração diferente e 

mais elaborado do que o processo de elaboração de uma norma comum. Dessa maneira, 

caso exista inconformidade entre uma Lei e a Constituição, a solução não pode ser dada 

por meio de revogação da Lei, e sim pela declaração de inconstitucionalidade. 

Parte da doutrina alega que há um terceiro pressuposto de controle de 

constitucionalidade, sendo este a existência de um órgão competente. Dessa forma, pe 

necessário a existência de um órgão, seja ele político ou judicial, para que haja o 

controle de constitucionalidade. 

 

1.1.  Reflexões sobre a Inconstitucionalidade 

 

É possível ainda classificar aqui as espécies de inconstitucionalidades que 

podem ocorrer. 

Primeiramente, a inconstitucionalidade pode ser formal ou material. A 

inconstitucionalidade formal (externa) ocorre quando não se observa a competência 

(orgânica), ou ainda o procedimento adequado de formação da norma (propriamente 

dita). A inconstitucionalidade material (interna), como o nome já diz, ocorre quando há 

um desacordo entre a substância do ato e uma norma constitucional. 

A inconstitucionalidade pode ser ainda por ação ou por omissão. A 

inconstitucionalidade por ação ocorre quando há uma ação geradora em 

desconformidade com a Constituição. De modo contrário, a inconstitucionalidade por 

omissão está ligada a uma falta de ação, uma medida não realizada, uma inércia que, 

mesmo sem ação, gera a incompatibilidade com a Lei Maior. 

A inconstitucionalidade pode também ser total, quando incidir sobre a totalidade 

do ato, ou parcial, quando recair apenas sobre uma parcela deste. 

Pode ser originária, quando o ato já nasce em discordância com a Constituição, 

ou superveniente, quando ela se torna incompatível com a Constituição sendo o ato 

precedente a tal Constituição. 
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Por fim, há a inconstitucionalidade direta, quando for de encontro à Constituição 

propriamente dita, de forma direta, e será indireta quando estiver em discordância com 

outra lei primeiramente, que não seja esta diretamente a Constituição. 

Necessário ainda ressaltar que parte das espécies de inconstitucionalidades aqui 

explicitadas são aceitas somente por parte da doutrina, porém é importante elucidar 

todas elas. 

 

1.2. A Evolução do Controle de Constitucionalidade Brasileiro 

 

A Constituição de 1824, também chamada de Constituição Imperial, tinha uma 

peculiaridade na qual reinava o que era chamado de soberania do Parlamento. O sentido 

real então do sistema normativo seria ditado pelo poder legislativo, ou seja, seria essa 

interpretação a considerada válida. Além disso é importante citar aqui também o poder 

moderador. O poder moderador era um dos quatro poderes que estavam previstos na 

Constituição de 1824, prevalecendo este (o poder moderador), sobre os outros três 

(legislativo, executivo e judiciário). 

Originalmente o poder moderador foi concebido como um poder neutro dentro 

de uma monarquia constitucional de maneira a atuar na mediação entre possíveis 

conflitos nas esferas dos demais poderes. No entanto, na prática, foi um mecanismo de 

intervenção, conferindo poder ao monarca, de acordo com sua vontade, resultando em 

um acúmulo de poder nas mãos do Imperador. Nesse sentido: 

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, 

e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da 

Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele 

sobre a manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos 

mais Poderes Politicos. (BRASIL, 1824). 

 

Dessa forma o papel de fiscalizador que o poder moderador concedia ao 

monarca era em si uma barreira para a existência de um controle a ser realizado pelo 

judiciário. Nesse sentido encontra-se explicada a inexistência de um mecanismo de 

controle de constitucionalidade em tal Constituição. 

A Constituição de 1891 manteve o estabelecido na Constituição anterior no que 

dizia respeito ao Poder Legislativo, “velando” sobre a Constituição, nesse sentido: 

Art 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: 
1º) velar na guarda da Constituição e das leis e providenciar sobre as 

necessidades de caráter federal; (BRASIL, 1981). 
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Além disso, foi marcada por forte influência norte-americana, adotando a ideia 

do judicial review, consagrando assim a técnica do controle de Constitucionalidade. 

Assim, em seu artigo 60: 

§ 1º Das sentenças das justiças dos Estados em ultima instancia haverá 

recurso para o Supremo Tribunal Federal:   

a) quando se questionar sobre a vigencia ou a validade das leis 

federaes em face da Constituição e a decisão do Tribunal do Estado 

lhes negar applicação;  

 b) quando se contestar a validade de leis ou actos dos governos dos 

Estados em face da Constituição, ou das leis federaes, e a decisão do 

tribunal do Estado considerar válidos esses actos, ou essas leis 

impugnadas; (BRASIL,1981). 

 
É importante citar porém que tal instituto já estava previsto na Constituição 

Provisória de 1890 em seu artigo 58, §1º, a e b:  

a) quando se questionar sobre a validade, ou a applicabilidade de 

tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal do Estado for contra 

ella; 
b) quando se contestar a validade de leis ou actos dos governos dos 

Estados em face da Constituição, ou das leis federaes e a decisão do 

tribunal do Estado considerar válidos os actos, ou leis 

impugnados.(BRASIL,1890). 

 

Ademais, pode-se ainda citar aqui o Decreto n. 840 de 1890, e ainda, a Lei 

Federal n. 221 de 1894, em seu artigo 13, § 10: 

Art. 13. Os juizes e tribunaes federaes processarão e julgarão as 

causas que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos ou 

decisão das autoridades administrativas da União.  

§ 10. Os juizes e tribunaes apreciarão a validade das leis e 

regulamentos e deixarão de applicar aos casos occurrentes as leis 

manifestamente inconstitucionaes e os regulamentos manifestamente 

incompativeis com as leis ou com a Constituição.(BRASIL, 1894). 

 

Nesse sentido tal Constituição foi responsável por estabelecer o controle difuso, 

por via de exceção, e de modo incidental, no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tal Constituição manteve os estipulados na Constiuição anterior (o controle 

difuso), e além disso instituiu a chamada reserva do plenário, presente no artigo 179 da 

referida Constituição: “Art 179 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos 

seus Juízes, poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder 

Público.”(BRASIL, 1934). 

Ainda, é importante falar aqui de um dos pontos mais importantes de tal 

Constituição, a ação de controle de constitucionalidade interventiva, de competências do 

procurador geral da república, com o objetivo de evitar a intervenção federal indevida, 

condicionando assim a eficácia da lei interventiva, de iniciativa do Senado Federal. 
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É necessário então aqui citar o artigo 12 de tal Constituição: 

   Art 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, 

salvo:  

V - para assegurar a observância dos princípios constitucionais 

especificados nas letras a a h , do art. 7º, nº I, e a execução das leis 

federais;  

 § 1º - Na hipótese do nº VI, assim como para assegurar a observância 

dos princípios constitucionais (art. 7º, nº I), a intervenção será 

decretada por lei federal, que lhe fixará a amplitude e a duração, 

prorrogável por nova lei. A Câmara dos Deputados poderá eleger o 

Interventor, ou autorizar o Presidente da República a nomeá-lo.  

        § 2º - Ocorrendo o primeiro caso do nº V, a intervenção só se 

efetuará depois que a Corte Suprema, mediante provocação do 

Procurador-Geral da República, tomar conhecimento da lei que a 

tenha decretado e lhe declarar a constitucionalidade. (BRASIL, 1934). 

 

O referido artigo então traz a ideia de que a intervenção da União no caso 

específico seria somente e tão somente para assegurar o respeito em relação aos 

preceitos constitucionais, que seria mais uma pequena modalidade de controle de 

constitucionalidade. 

A Constituição de 1937 teve grande inspiração na Constituição Polonesa de 

1935, recebendo assim um cunho autoritário. Em seu texto se manteve o sistema de 

controle de Constitucionalidade difuso. Além disso estabeleceu ao presidente o poder 

para submeter as declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo judiciário para 

reexame do poder legislativo. 

Art 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes 

poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato 

do Presidente da República. 
        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 Tribunal. (BRASIL, 1937). 

 
Por fim o Parlamento poderia tornar as declarações sem qualquer efeito, 

confirmando a validade do ato ou norma, por deliberação de dois terços das casas. 

Estabelecida no processo de redemocratização na era pós-Vargas, manteve um 

sistema tradicional porém com algumas inovações. A emenda Constitucional n. 16 de 

1965 estabeleceu a ação direta de inconstitucionalidade, de competência originária do 

STF para processar e julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo, federal ou estadual, a ser proposta, exclusivamente, pelo 

Procurador-Geral da República. (LENZA, 2007, p. 153). 
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Nesse sentido: 

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;        (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 16, de 1965). (BRASIL, 1946). 

 

A Constituição de 1967 foi estabelecida de modo a institucionalizar e legalizar o 

regime militar. Manteve os dispostos na Constituição anterior, porém com alteração da 

Emenda Constitucional nº 16/65 referentes ao controle de constitucionalidade. 

Tal Constituição não trouxe grandes inovações, no entanto é importante citar 

aqui a Emenda Constitucional n. 1 de 69, que estabeleceu a criação do controle de 

constitucionalidade em âmbito estadual, para fins de intervenção nos municípios. 

É preciso falar aqui da Constituição de 1988, Constituição atual, que trouxe 

algumas novidades para o mecanismo de controle de  constitucionalidade.  

Primeiramente em seu artigo 103, ampliou a legitimação para a propositura de 

representação de inconstitucionalidade: 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade:   

 I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal;  

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;   

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. 

(BRASIL, 1988). 

 

Ainda, em seu artigo 103, §2º, estabelece assim o controle de 

constitucionalidade de maneira concentrada: 

§ 2º 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. 

 

Aqui a ADIn por omissão.1 

Ainda, através do artigo 102, permitiu a possibilidade de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental: “§ 1.º A argüição de descumprimento de 

                                                           
1 ADIn – ação direta de inconstitucionalidade, busca o controle de constitucionalidade do ato normative 

em tese, abstrato, marcado pela generalidade, impessoalidade e abstração. (LENZA, p. 188, 2007). 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc16-65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc16-65.htm#art2
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preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal, na forma da lei”. 

Nesse diapasão, é válido citar aqui os ensinamentos de José Afonso da Silva, 

segundo o qual: 

O Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema 

misto e peculiar que combina o critério difuso por via de defesa com o 

critério concentrado por via de ação direta de inconstitucionalidade, 

incorporando também agora timidamente a ação de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 102, I a e III, e 103). A outra 

novidade está em ter reduzido a competência do Supremo Tribunal 

Federal à matéria constitucional. Isso não o converte em Corte 

Constitucional. Primeiro porque não é o único órgão jurisdicional 

competente para o exercício da jurisdição constitucional, já que o 

sistema perdura fundado no critério difuso, que autoriza qualquer 

tribunal e juiz a conhecer da prejudicial de inconstitucionalidade, por 

via de exceção. Segundo, porque a forma de recrutamento de seus 

membros denuncia que continuará a ser um Tribunal que examinará a 

questão constitucional com critério puramente técnico-jurídico, 

mormente porque, como Tribunal, que ainda será, do recurso 

extraordinário, o modo de levar a seu conhecimento e julgamento as 

questões constitucionais nos casos concretos, sua preocupação como é 

regra no sistema difuso, será dar primazia à solução do caso e, se 

possível, sem declarar inconstitucionalidades. (LENZA, 2007, p. 154-

155). 

 

Enfim, o direito brasileiro, seguindo inspirações de modelos de controle difuso e 

também concentrado, criou um modelo próprio de controle de constitucionalidade, cujas 

peculiaridades e particularidades refletem seu caráter misto. 

 

1.3. Os Controles de Constitucionalidade Difuso e Concentrado 

 

Ao se falar em Controle de Constitucionalidade, duas principais características 

devem ser levadas em consideração. Apesar das diversas classificações encontradas nos 

modelos de controle de constitucionalidade, para fins didáticos, serão analisados aqui de 

maneira breve os modelos difuso e concentrado. 

O controle de constitucionalidade, em sua origem histórica, possui duas 

vertentes: o controle difuso, de origem americana, e o controle concentrado, um modelo 

europeu/austríaco. 

No sistema difuso de controle de constitucionalidade, a possibilidade de não se 

aplicar uma norma que seria então, inconstitucional, é atribuída a todos os órgãos do 

Poder Judiciário. Nesse sentido, o controle de constitucionalidade difuso pode ser 

exercido por qualquer juiz, sendo a Suprema Corte a última instância; por esse motivo é 
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conhecido como difuso, por se encontrar “espalhado”, “difundido” pelo Poder 

Judiciário. 

No sistema difuso, é válido citar aqui o seu caráter incidental. Em outras 

palavras, a constitucionalidade de uma norma só poderá ser levantada em um caso 

concreto, isto é, quando existe uma controvérsia concreta. Além disso, o efeito de tal 

procedimento ficaria somente entre as partes envolvidas (o que acaba por ser até mesmo 

mitigado devido à força vinculante jurisprudencial da common law). 

É importante ainda ressaltar que o controle de constitucionalidade difuso, ou 

seja, o modelo americano, não está previsto na Constituição americana, sendo fruto 

jurisprudencial, através de casos concretos, como é o sistema do common law.  

Devido ao chamado stare decisis, característica essencial do common law, tal 

tipo de controle difuso, apesar da aparente falta de controle, acaba tendo certa segurança 

jurídica, já que dessa forma as decisões judiciais acabam criando precedentes 

vinculantes. 

O controle de Constitucionalidade difuso teve sua origem no célebre caso de 

Marbury v. Madison, de 1803. 

O chamado judicial rewiew of legislation, o modelo americano de controle de 

constitucionalidade, tem sua origem no famoso caso Marbury v. Madison, de 1803. 

No caso em questão, William Marbury havia sido nomeado, em 1803, juiz de paz do 

distrito de Columbia, no fim do mandado do presidente Adams. A presidência foi então 

assumida por Jefferson, e seu secretário de Governo, James Madison, denegou a entrega 

da comissão à Marbury, que não havia sido entregue pelo secretário anterios, Marshall. 

Marbury apresentou então um writ of mandamus perante a Suprema Corte 

estadunidense. O então Chief Justice, Marshall, declarou inconstitucionalidade da 

norma que atribuía competência à Suprema Corte para julgar o writ. Como foi 

considerada inconstitucional, não cabia à Suprema Corte então, julgar o caso. 

Nesse sentido: 

Se uma lei for em oposição á Constituição, e se ambas, a lei e a 

Constituição, se aplicam a um caso particular, as Cortes devem 

decidir, nesse caso, se aplicam a lei, deixando de aplicar a 

Constituição, ou se conformam com a Constituição, deixando de 

aplicar a lei. A Corte, portanto, deve determinar qual de duas normas 

conflitantes deve reger o caso, Isso é da própria essência da função 

jurisdicional. Se, pois, as Cortes devem zelar pela Constituição, e se a 

Constituição é superior a qualquer lei ordinária editada pelo 

legislativo, a Constituição, e não essa lei ordinária, deve reger o caso 

ao qual ambas, a lei e a Constituição, se aplicam. (PENA DE 

MORAES, 2014, p.143).  
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Tal caso mostrou a aplicação de um limite ao Poder Legislativo, em favor de 

preceitos que seriam de maior poder, ou seja, preceitos constitucionais. 

O controle concentrado de constitucionalidade, por sua vez, teve sua origem na 

Europa, na Constituição Austríaca, de grande influencia de Kelsen.  

Segundo Kelsen, a Constituição é, de fato, a norma superior. No entanto, ao 

contrário do modelo americano, Kelsen2 defendia que o controle difuso dava muito 

poder aos magistrados, sendo o controle de constitucionalidade deveria ser realizado por 

um órgão independente, cuja função seria exatamente a de fiscalização das normas, ou 

seja, um Tribunal Constitucional. 

A primeira Constituição a se utilizar de tal preceito, inspirada nos pensamentos 

de Hans Kelsen, foi a Constituição austríaca, de 1920. O controle de 

Constitucionalidade europeu, nesse sentido, difere radicalmente do modelo americano.  

Primeiramente, o controle de constitucionalidade, como concebido na 

Constituição da Áustria, não poderia ser realizado por todo e qualquer órgão do Poder 

Judiciário. Tal possibilidade foi atribuída, como na teoria de Kelsen, a um único órgão: 

o Tribunal Constitucional. Nesse sentido, ao contrário do sistema difuso, que como já se 

diz tem em sua essência o exercício no todo do órgão judiciário, o controle concentrado 

tem sua execução concentrada no Tribunal Constitucional. 

No sistema concentrado, é característico o caráter abstrato em oposição ao 

caráter incidental do controle difuso. O que ocorre nas incidências em casos concretos 

no controle difuso, não é o método perseguido no controle concentrado. No controle de 

constitucionalidade concentrado, a constitucionalidade de uma Lei é questionada de 

forma geral, sem necessidade de que esta cause uma controvérsia em um caso concreto. 

O Tribunal Constitucional, então, questiona a constitucionalidade das normas de 

forma geral, a fim de obter ainda, da mesma forma, um efeito geral, erga omnes, 

invalidando a Lei para todos, não ficando os efeitos da decisão apenas inter partes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Kelsen, em seu livro Teoria Pura do Direito, publicado em 1934, um estudo sobre a ciência jurídica. 
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2. MODELOS DE CONTROLE CONSTITUCIONAL 

 

Os modelos de controle de constitucionalidade mais conhecidos são os modelos 

americano, austríaco e francês, que são os modelos seguidos pela maioria dos países, 

com suas vertentes e variações adequadas a cada caso. No Direito Comparado existem 

algumas classificações de modo a sistematizar as diferenças e semelhanças de cada 

sistema. 

Em relação à natureza do órgão, é possível falar em controle político e controle 

judicial. O controle político está ligado a um órgão que não pertença ao Poder 

Judiciário. O controle político tem raízes interligadas ao modelo de controle de 

constitucionalidade francês, altamente relacionado ao Parlamento. 

O controle de constitucionalidade judicial, como já explícito, será realizado por 

órgão judicial. Está intimamente associado ao direito norte-americano, especialmente 

com  o célebre caso Marbury v. Madison. Portanto, se algo não condiz com a 

Constituição, é dever do órgão judicial realizar esse controle constitucional de 

adequação à Lei Maior. 

Em relação ao órgão, ou aos órgãos que exercem o controle de 

constitucionalidade, podemos falar em controle difuso e controle concentrado. Como já 

visto, o controle difuso teve sua origem nos Estados Unidos, no caso Madson v. 

Marbury, da Suprema Corte americana. O controle difuso permite então que qualquer 

órgão, qualquer juízo e tribunal exerça o controle de constitucionalidade. 

O controle de constitucionalidade concentrado, diferentemente do difuso, é 

exercido por órgãos específicos. Como já elucidado, tem origem austríaca, com fortes 

influências de Kelsen. Dessa forma, no controle concentrado existe um órgão específico 

para exercer o controle de constitucionalidade. 

Quanto ao modo de exercício, é possível falar em controle por prevenção, assim 

como controle repressivo. O controle preventivo, como já diz o nome, é anterior, prévio 

à vigência da norma. Nesse sentido é importante citar aqui o controle preliminar que 

ocorro dentro das comissões do senado ou das camaras, onde o projeto proposto é 

avaliado em sua constitucionalidade ou não. 

Importante falar aqui do artigo 60, §§ 1º e 4º da Constituição Federal, segundo a 

qual:  

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 

intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
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§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

        I -  a forma federativa de Estado; 

        II -  o voto direto, secreto, universal e periódico; 

        III -  a separação dos Poderes; 

        IV -  os direitos e garantias individuais. (BRASIL, 1988). 

 

Nesse sentido, ficou estabelecido um controle de característica preventiva, 

exercido através de impetração de Mandado de Segurança de modo a não debater 

propostas de Lei ou Emenda Constitucional que venham a ser contrários a preceitos 

constitucionais.3 

Ainda na questão do controle, preventivo ou repressivo, é necessário atentar aqui 

para o controle político em sua face preventiva, como exemplificado no artigo 66, §1º 

da Constituição, com o veto jurídico: 

§ 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. (BRASIL, 1988). 

 

Dessa forma, caso o presidente entenda que o projeto apresentado e aprovado 

pelo Congresso é inconstitucional, ele te o poder do veto. 

Outra possibilidade de controle de constitucionalidade preventivo é através das 

Comissões de constituição, nesse caso, as comissões analisam o projeto antes de sua 

aprovação, verificando a sua compatibilidade com os preceitos da Lei Maior. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 58 da Constituição Federal: 

Art. 58. 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. (BRASIL, 1988). 

 

O controle de constitucionalidade quanto ao seu modo pode ser ainda repressivo. 

Nesse caso o controle é realizado após a vigência da norma. Nesse sentido o controle 

posterior pode ser feito de maneira difusa ou concentrada. 

E ainda o controle repressivo judicial, como presente no artigo 102, inciso I, 

alínea “a” da Constituição Federal: 

                                                           
3 Nesse sentido, importante elucidar aqui o MS 32.033/DF (DJe 18/2/2014), segundo o qual, “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 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”. 
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I – processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei 

ou ato normativo federal; (BRASIL, 1988). 

 

Em relação ao afirmado acima, onde o STF possui competência originária para 

julgar ação direita de inconstitucionalidade, é preciso aqui apontar as exceções a tais 

afirmações. Primeiramente, é necessário citar aqui o artigo 49 da Constituição, que 

dispõe: “Art. 49. 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;” (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, é possível identificar um controle político que seria identificado 

como repressivo, já que o Congresso Nacional reestabelece o limite do Poder 

Executivo. Explica Pedro Lenza: 

A primeira exceção a regra vem prevista no artigo 49, V da CF/88, 

que estabelece ser competência exclusiva do Congresso Nacional 

sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Mencionado 

controle será realizado através de decreto legislativo a ser expedido 

pelo Congresso Nacional. Vejamos as hipóteses: a) Sustar os atos 

normativos de Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar: 

como veremos melhor ao tratarmos do Poder Executivo, é de 

competência privativa do Presidente da República expedir decretos e 

regulamentos para a fiel execução da lei (art. 84, IV). Portanto, ao 

Chefe do Executivo compete regulamentar uma lei expedida pelo 

Legislativo e tal procedimento será feito através de decreto.Pois bem, 

se no momento de se regulamentar a lei o Chefe do Executivo 

extrapolá-la, disciplinando além do limite nela definido, este ‘a mais’ 

poderá ser afastado pelo Legislativo. B) Sustar os atos do Poder 

Executivo que exorbitem dos limites de delegação legislativa: como 

veremos ao estudar as espécies normativas, a Constituição atribuiu 

competência ao Presidente da República para elaborar a lei delegada, 

mediante delegação do Conselho Nacional, através de resolução, 

especificando o conteúdo e os termos de seu exercício (art. 68). Pois 

bem, no caso de elaboração de lei delegada pelo Presidente da 

República, extrapolando os limites da aludida resolução, poderá o 

Congresso Nacional, através de Decreto Legislativo, sustar referido 

ato que exorbitar dos limites da delegação legislativa. (LENZA, 2006, 

p. 106). 

 

Quanto à forma de controle, este pode ser realizado por via de exceção, ou por 

ação direta. O controle por via de exceção, também chamado de incidental, ocorre na 

função jurisdicional em seu exercício normal; em outras palavras, no exercício da 

função, qualquer juiz, de forma difusa, que se depare com uma possível 
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inconstitucionalidade em plena apreciação dos fundamentos de um caso em questão. 

Nesse sentido, acaba aproximando-se muito ao modelo americano, ao judicial review. É 

necessário atentar aqui que o controle incidental não se confunde com o difuso, apesar 

de ocorrer quase em sua totalidade nesse modelo. 

O controle por ação direta, diferentemente do incidental, a questão é já em si a 

pretensão. O pedido principal apresentado não possui um fator que aparenta ser 

inconstitucional, mas o pedido em si é a averiguação de constitucionalidade de uma lei. 

Dessa forma não há lide e nem mesmo partes em tal processo. Está fortemente 

relacionado ao controle concentrado, porem não deve ser confundido com este. 

 

2.1. Modelo Norte-Americano 

 

O modelo de controle de constitucionalidade norte-americano é um dos modelos 

fundamentais para o entendimento do surgimento do instituto. O modelo norte-

americano é considerado como a origem do controle de constitucionalidade, tendo tal 

sistema americano originado do célebre caso Marbury versus Madison. 

Válido aqui falar então da origem histórica não somente do judicial review, mas 

do controle de constitucionalidade de maneira geral, já que o caso em questão é 

considerado o primeiro a executar (e de certa maneira “criar”) tal instituto. 

Tudo começou quando John Adams, então presidente dos Estados Unidos 

perdeu a eleição para Thomas Jefferson. Adams, antes de sair do poder, resolveu então 

nomear diversas pessoas ligadas a eles para cargos públicos. Nesse sentido, nomeou 

William Marbury como juiz do condado de Washington, nomeação essa cujo 

documento assinado nunca chegou a ser entregue. 

Quando Thomas Jefferson assumiu o governo, nomeou James Madison como 

seu secretário de Estado, e já que não havia nenhuma comissão que comprovasse o 

cargo de Marbury, Madison não efetivou a nomeação de Marbury como juiz. Marbury, 

no caso em questão, impetrou na justiça americana um writ of mandamus, de maneira a 

efetivas sua nomeação. 

John Marshal, o chief  justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, ao analisar 

a matéria levantou a questão do writ of mandamus, afinal não estava claro se a Suprema 

Corte teria competência para apreciar tal remédio. 

O fato é que a Constituição americana em seu artigo III deixa claro que: 
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Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e 

cônsules, e naquelas em que se achar envolvido um Estado, a Suprema 

Corte exercerá jurisdição originária. Nos demais casos supracitados, a 

Suprema Corte terá jurisdição em grau de recurso, pronunciando-se 

tanto sobre os fatos como sobre o direito, observando as exceções e 

normas que o Congresso estabelecer.4 (EUA, 1789). 

 

Nesse sentido, não ficou claro para Marshal qual norma seguir: a Constituição de 

1787 que não fixava tal competência ou o judiciary act de 1789, que estabelecia: 

SEC . 13. And be it further enacted, That the Supreme Court shall 

have exclusive jurisdiction of all controversies of a civil nature, where 

a state is a party, except between a state and its citizens; and except 

also between a state and citizens of other states, or aliens, in which 

latter case it shall have original but not exclusive jurisdiction. And 

shall have exclusively all such jurisdiction of suits or proceedings 

against ambassadors, or other public ministers, or their domestics, or 

domestic servants, as a court of law can have or exercise consistently 

with the law of nations; and original, but not exclusive jurisdiction of 

all suits brought by ambassadors, or other public ministers, or in 

which a consul, or vice consul, shall be a party. And the trial of issues 

in fact in the Supreme Court, in all actions at law against citizens of 

the United States, shall be by jury. The Supreme Court shall also have 

appellate jurisdiction from the circuit courts and courts of the several 

states, in the cases herein after specially provided for; and shall have 

power to issue writs of prohibition to the district courts, when 

proceeding as courts of admiralty and maritime jurisdiction, and writs 

of mandamus, in cases warranted by the principles and usages of 

law, to any courts appointed, or persons holding office, under the 

authority of the United States. (EUA, Judiciary act, 1789). 

 

Por fim, a decisão foi a de que : 

a fraseologia particular da Constituição dos Estados Unidos confirma 

e corrobora o princípio essencial a todas as constituições escritas, 

segundo o qual é nula qualquer lei incompatível com a Constituição; e 

que os tribunais, bem como os demais departamentos, são vinculados 

por esse instrumento.(LENZA, 2006, p. 174). 

 

Dessa maneira, ficou decidida a inconstitucionalidade de tal Lei, já que entraria 

em desacordo com a Constituição que é hierarquicamente superior, se constituindo 

assim o controle de constitucionalidade. 

O Controle de Constitucionalidade americano é então, de natureza difusa. O 

controle difuso, também conhecido como controle por via de exceção, pode ser 

                                                           
4 In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall 

be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the 

supreme Court shall have appellateJurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under 

such Regulations as the Congress shall make.( THECONSTITUTION OF THE UNITED STATES The Bill of 

Rights & All Amendments). 
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realizado por qualquer juízo ou tribunal. Tal controle se verifica nos casos concretos, de 

maneira incidental (incidenter tantum).5 

Nos termos de efeito, a decisão pelo controle difuso gera a nulidade da lei, 

valendo entre as partes (inter partes), além de produzir efeitos ex-tunc, ou seja, 

retroativos. 

 

2.2.  Modelo Francês 

 

Historicamente, a Constituição Francesa de 1958 tem um grande caráter protetor 

da própria Constituição. A desconfiança do Poder Judiciário aqui se deve ao antigo 

Regime, o Ancien Régime onde o abuso do poder judiciário era comum. Nesse sentido, 

é possível reconhecer mecanismos criados para frear os poderes do Judiciário a fim de 

que esse respeite a se comporte de acordo com a Constituição. Dessa maneira é possível 

compreender a origem predominantemente política do Controle de Constitucionalidade 

Francês, o chamado Conselho Constitucional. 

O controle de constitucionalidade francês pode ser então caracterizado como um 

controle de origem predominantemente política, ou seja, é um modelo que pode ser dito 

como não judicial, já que é exercido por órgão de caráter político. Além disso, é 

importante citar aqui ainda a natureza preventiva de tal controle constitucional. Nesse 

sentido, ensina Cappelletti: 

Todas as vezes que, nas Constituições francesas, se quis inserir um 

controle da conformidade substancial das leis ordinárias em relação á 

norma constitucional, este controle foi confiado, de fato, a um órgão 

de natureza, decididamente, não judiciária.” (CAPPELLETTI, 1999, 

p. 94). 

 

No mesmo diapasão, ensina Pierre Bon: 

É óbvio que o constituinte de 1958, ao criar o Conselho 

Constitucional, não pretendia imitar qualquer modelo pré-

estabelecido: na medida em que o objetivo principal desta nova 

Constituição foi fortalecer o executivo e enfraquecer o Parlamento ele 

queria simplesmente criar uma instituição, um órgão responsável por 

monitorar o Parlamento. Nestas condições, não há necessidade de se 

surpreender  que a doutrina viu no Conselho Constitucional um corpo 

de natureza política. 6 (BON, 1998, p. 57, tradução nossa). 

                                                           
5 “de maneira incidente”, sem ser o objeto principal da lide. 

6 II est patent que le constituant de 1958, en créant le Conseil Constitutionnel, n'a entendu imiter aucun 

modele préétabli: dans la mesure oü l'objectif majeur de la nouvelle Constitution était de renforcer 

l'exécutif et d'affaiblir le Parlement, il a voulu simplement mettre sur pied une institution chargée de 
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O controle de constitucionalidade na França é dessa maneira exercido pelo 

Conseil Constitutionnel, o Conselho Constitucional, previsto na Constituição Francesa 

de 04 de outubro de 1958. Nesse sentido: 

ARTIGO 56º. O Conselho constitucional compreende nove membros, 

cujo mandato dura nove anos e não é renovável. O Conselho 

constitucional se renova por terços a cada três anos. Três dos membros 

são nomeados pelo Presidente da República, três pelo presidente da 

Assembleia Nacional, três pelo Presidente do Senado. O procedimento 

previsto no último parágrafo do artigo 13 é aplicável a essas 

nomeações. As nomeações efetuadas pelo presidente de cada 

assembleia ficam sujeitas unicamente ao parecer da comissão 

permanente competente da assembleia em questão. Além dos nove 

membros previstos acima, fazem legalmente parte do Conselho 

Constitucional os ex-presidentes da República em caráter vitalício. O 

presidente é nomeado pelo Presidente da República e tem voto 

preponderante no caso de empate. (FRANÇA, 1958). 

 

O Controle de Constitucionalidade francês teve sua consagração, na 

promulgação da Constituição de 1958, que criou o Conselho Constitucional, 

responsável pelo controle preventivo de constitucionalidade, que, como já dito 

anteriormente, era primariamente político. 

O Conselho Constitucional exerce algumas funções, sendo a mais importante 

delas o controle de constitucionalidade. Nesse sentido o controle realizado 

primariamente é preventivo, ocorrendo no processo legislativo, já que é feito após a 

aprovação das Casas Legislativas, porém antes de sua promulgação, de sua entrada em 

vigor. 

Pierre Bon descreve o funcionamento do Conselho Constitucional: 

A fim de proteger este governo das invasões de Parlamento, a 

Constituição prevê vários mecanismos. Primeiro, no decurso do 

processo legislativo, o Conselho poderá, a pedido do Governo, opor-se 

à discussão de qualquer proposta de lei ou alteração entrando no 

campo regulamentar autônomo (artigo 41). Em segundo lugar, no que 

diz respeito às leis aprovadas mas ainda não promulgadas, o 

procedimento do artigo 61, parágrafo 2, permite ao presidente da 

República, ao primeiro-ministro, ao Presidente da Assembleia 

Nacional e ao Presidente do Senado e, desde 1974, a 60 

parlamentares, para encaminhá-los ao Conselho Constitucional que irá 

pronunciar a sua conformidade com a Constituição e a maioria dos 

autores acreditaram por um longo tempo que, apreendido desta forma, 

o Conselho cancelaria as leis invadindo o domínio regulatório 

autônomo (13). Em terceiro lugar, uma vez que a lei tenha sido 

aprovada e promulgada, se isso aflige o domínio do governo, pode ser 

                                                                                                                                                                          
surveiller le Parlement. Dans ees conditions, il n'y a pas lieu de s'étonner de ce que la doctrine ait vu dans 

le Conseil Constitutionnel un organe de nature politique.(BON, p. 57) 
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delegado pelo Conselho a pedido do governo para permitir que este o 

modifique por regulamento. (BON, 1998, p. 53, tradução nossa).7 

 

No tocante às Leis já promulgadas, é possível falar agora no controle repressivo 

de constitucionalidade. Em 2008, através de uma revisão constitucional, foi inserido o 

artigo 61.1 na Constituição Francesa, que dispõe: 

ARTIGO 61º-1 Quando, no âmbito de um processo pendente perante 

um órgão jurisdicional, é argumentado que uma disposição legislativa 

ameaça direitos e liberdades garantidos pela Constituição, o Conselho 

Constitucional pode ser convocado para analisar o 22 caso por meio 

de citação do Conselho de Estado ou do Supremo Tribunal, que se 

pronuncia em um prazo determinado. Uma lei orgânica determina as 

condições de aplicação do presente artigo.8(FRANÇA, 1958). 

 

O Controle repressivo de Constitucionalidade então veio de forma posterior, 

apenas em 2008, de modo a complementar o Conselho. Por fim é necessário atentar para 

a diferença presente no modelo francês cujo controle repressivo está intimamente ligado 

a violação de direitos fundamentais para poder ser acionado. 

 

2.3.  Modelo Autríaco 

 

Primeiramente é importante citar aqui a grande influencia de Kelsen no sistema 

normativo austríaco. Nos termos da pirâmide de Kelsen, a hierarquização e 

subordinação das leis ficou aqui exemplificada em um modelo geométrico, a pirâmide. 

Em tal pirâmide, encontra-se no topo a Lei Maior, sendo as outras leis seguintes 

devendo estar em conformidade com esta Lei Maior. 

                                                           
7 Afín de proteger ce pré carré gouvernemental des empiétements du Parlement, la Constitution prévoit 

plusieurs mécanismes. En premier lieu, em cours de procédure législative, le Conseil peut, á la demande 

du gouvernement, s'opposer á la discussion de toute proposition de loi ou amendement entrant dans le 

domaine réglementaire autonome (article 41). En second lieu, s'agissant des lois votées mais non encoré 

promulguées, la procédure de l'article 61, alinea 2, permet au Président de la République, au Premier 

Ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat et, depuis 1974, á 60 

parlementaires de les déférer au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité á la 

Constitution et la majorité des auteurs a cru pendant longtemps que, saisi de la sorte, le Conseil annulerait 

les lois empiétant sur le domaine réglementaire autonome (13). En troisiéme lieu, une fois la loi votée et 

promulguée, si elle empiéte sur le domaine gouvernemental, elle peut étre délégalisée par le Conseil á la 

demande du gouvernement afin de permettre á ce dernier de la modifier par la voie réglementaire.( BON, 

p. 53). 
8 Article 61-1: “Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une 

disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 

constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui 

se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent 

article” 



21 
 

 
 

A Consituição é a Lei Maior, devendo as demais leis entrarem em conformidade 

com ela. Nesse sentido, seria necessário um controle para que tal conformidade fosse 

sempre exercida. 

Kelsen, que teve grande influencia na Constituição Austríaca, defendia a 

existência de um órgão que realizasse um controle normativo de modo a adequar as leis 

à Constituição. Em grande proximidade ao sistema francês, Kelsen defendia um sistema 

autônomo, concentrado, aqui bem diferente do sistema americano (prioritariamente 

difuso). 

Kelsen compreendia o sistema americano como confuso, podendo o controle 

difuso exercido se confundir no exercício dos poderes. Nesse sentido explica: 

A desvantagem dessa solução consiste no fato de que os diferentes 

órgãos aplicadores da lei podem ter opiniões diferentes com respeito à 

constitucionalidade de uma lei e que, portanto, um órgão pode aplicar 

a lei por considerá-la constitucional, enquanto outro lhe negará 

aplicação com base na sua alegada inconstitucionalidade. A ausência 

de uma decisão uniforme sobre a questão da constitucionalidade de 

uma lei, ou seja, sobre a Constituição estar sendo violada ou não, é 

uma grande ameaça á autoridade da própria Constituição.(KELSEN, 

2003, p. 303). 

 

O Tribunal Constitucional nasce então, com o objetivo singular de exercer o 

controle de constitucionalidade como um órgão autônomo, não vinculado diretamente 

aos três poderes, conservando sua independência. 

No tocante ao seu funcionamento é possível identificar no Tribunal 

Constitucional duas formas de controle de constitucionalidade. A primeira realizada por 

consulta dos juízes, e a segunda por via de ação direta. 

Primariamente apenas o Tribunal Constitucional poderia realizar o controle, 

quando provocado para tal pelos indivíduos legitimados no rol taxativo da Constituição. 

Nesse sentido os juízes e tribunais não seriam competentes para exercer o controle de 

constitucionalidade das normas, apenas o Tribunal Constitucional teria tal competência, 

caracterizando assim um modelo de controle concentrado. 

A Constituição Austríaca previa então que a analise de constitucionalidade das 

normas só poderia ocorrer através de uma ação direta interposta pelas partes legitimadas 

para tal. Nesse sentido o controle acontecia de forma abstrata pelo Tribunal 

Constitucional buscando a adequação de uma norma à Lei Maior, e, quando não 

verificada a compatibilidade, a anulação dessa lei, agindo aqui o Tribunal como um 

legislador negativo. 
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Aproximando-se do modelo francês, sua formação possui certo cunho político, 

sendo sua nomeação feita pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, sendo 

composto por quatorze membros e seis suplentes. 

Em 1929 foi inserido um novo artigo na Constituição austríaca que permitia dois 

novos legitimados para requerer o controle de constitucionalidade, a Corte Suprema 

para as causas civis e penais, assim como a Corte Suprema para as causas 

administrativas, podendo suscitar o controle de constitucionalidade relativo à casos 

concretos. Nesse sentido, foi concebido um modelo híbrido de arguição de 

constitucionalidade, já que tais órgãos só poderiam agir por via incidental no tocante à 

questão da constitucionalidade. 

Por fim é válido reiterar aqui o procedimento adotado. Em casos que os juízes 

entendam que a lei é inconstitucional, tal questão será levada até a Corte que decidirá 

então a questão, e depois será remetida para que o juiz possa julgar o caso concreto com 

base nas decisões do Tribunal Constitucional. A decisão do Tribunal então tem natureza 

erga omnes, possuindo efeito ex nunc, ou seja, a partir do momento de sua declaração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição de um país é a base para todo o sistema normativo fundamental. 

É o dever ser, fruto da vontade racional do homem, é a Lei que se encontra no topo da 

pirâmide. (LENZA, 2006). 

O Controle de Constitucionalidade é, portanto, um dos mecanismos mais 

necessários para a ordem e o funcionamento do ordenamento jurídico. A adequação das 

normas à Constituição é de extrema importância para o sistema jurídico, preservando 

assim a supremacia da Lei Maior.  

Importante ainda reiterar a necessidade de uma ferramenta para a realização de 

um controle de adequação das normas à Constituição, de maneira a se preservar o 

ordenamento jurídico de um Estado. 

O direito norte-americano foi o pioneiro em tal mecanismo; baseado no common 

law, o controle de constitucionalidade norte-americano, o judicial review, é de natureza 

jurisdicional, de controle difuso e repressivo. O sistema de francês, realizado pelo 

Conselho Constitucional, é de raízes do civil law, tem natureza política, controle 

concentrado e preventivo. O mecanismo de controle austríaco por sua vez também é de 

origem do civil law, realizado pelo Tribunal Constitucional, é de natureza jurisdicional, 

com controle concentrado e duplamente preventivo  e repressivo. 

É válido afirmar aqui então que o direito brasileiro possui semelhanças derivadas 

de influências do três outros modelos analisados no presente trabalho. Desse modo o 

controle de constitucionalidade brasileiro, com bases no civil law, possui natureza 

jurisdicional, utiliza um controle misto, ou seja, difuso e concentrado, e o momento de 

seu controle é também misto, preventivo e repressivo. 

O Controle de Constitucionalidade brasileiro possui então uma natureza híbrida, 

acompanhando as origens e desenvolvimentos históricos de vários outros modelos de 

sistema; o controle de constitucionalidade brasileiro, portanto, cujo modelo de natureza 

difusa e concentrada permite a aplicação do sistema de freios e contrapesos, é de 

extrema importância para a aplicação mista, evitando assim a concentração de 

competência, oferecendo dessa maneira, maior segurança jurídica. 
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