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RESUMO 

O presente artigo analisa as condições históricas e os fundamentos teóricos que 
possibilitaram a consolidação do controle judicial de constitucionalidade das leis de 
forma pioneira no direito americano. Para tal, analisou-se o caso Bonham e o controle 
judicial dos atos coloniais como precursores do judicial review. Examinaram-se 
também os conflitos entre os colonos ingleses e o parlamento britânico durante o 
período da revolução americana, bem como a conturbada atuação legislativa durante 
o período da Confederação como fatores históricos centrais para possibilitar o 
surgimento do instituto aqui estudado. Por fim, trabalharam-se ainda características 
da constituição americana e da teoria constitucional construída na América, bem como 
a utilização dela por Hamilton no Federalista n° 78 e pelo Chief Justice Marshall no 
caso Marbury v. Madison. Demonstrou o trabalho, dessa forma, que o judicial review 
foi fruto de um longo processo histórico, sendo explicitados os fatores que o 
possibilitaram e a teoria que o legitimou.  

Palavras-chave: controle judicial de constitucionalidade; origens do judicial review; 
condições históricas; fundamentos teóricos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O controle judicial de constitucionalidade das leis é uma das marcas do 

constitucionalismo moderno, sendo um importante instrumento para garantir a 

supremacia da constituição e para impor limites ao legislativo, assegurando a proteção 

de minorias. Os Estados Unidos foram pioneiros na instituição desse instrumento. 

Apesar de não ter a Constituição americana conferido ao judiciário o papel de exercer 

o controle de constitucionalidade, a Suprema Corte, ao julgar, em 1803, o caso 

Marbury v. Madison, afirmou sua competência para tal. Antecipava-se, desse modo, 

uma discussão que seria vista na Europa Continental apenas no século seguinte. 

O julgamento em questão ficou marcado como o precedente que inaugurou o 

controle de constitucionalidade, sendo celebrado por muitos como a origem do judicial 

review. Contudo, apesar da inegável importância da decisão, é necessário destacar 

que ela não representou a criação da doutrina em questão, uma vez que toda sua 

fundamentação teórica já havia sido construída anos antes do Chief Justice Marshall 

utilizá-la em seu voto. Ademais, é preciso destacar também que, longe de ser fruto de 

uma decisão isolada, o judicial review foi o produto de uma longa construção histórica. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca perquirir as condições históricas e 

os fundamentos teóricos que possibilitaram a consolidação do controle judicial de 

constitucionalidade das leis de forma pioneira no direito americano. Objetiva-se, desse 

modo, demonstrar que o judicial review foi possibilitado pelo ambiente político 

existente, o qual, preocupado com a contenção do poder legislativo, deu origem a uma 

teoria da constituição compatível com a revisão judicial de atos do poder legislativo.  

Para tanto, o trabalho está dividido em quatro partes, precedidas desta 

introdução. Em um primeiro momento, nas seções dois e três, serão analisadas as 

condições históricas, destacando-se (i) os antecedentes do judicial review, ou seja, os 

fatores pré-existentes que auxiliaram nas futuras teorizações sobre o tema, 

trabalhando-se especificamente o caso Bonham e o controle judicial dos atos 

coloniais, cujo parâmetro eram as Cartas e o direito inglês e, em seguida, (ii) os fatores 

históricos que colaboraram diretamente para a consolidação do judicial review, 

destacando-se os conflitos com o parlamento inglês no período anterior à guerra de 

independência e a crescente desconfiança em relação às assembleias legislativas 

durante o período da Confederação.  
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Após serem apreciados esses fatores, far-se-á, na seção quatro, um exame 

da relação entre eles e a teoria constitucional existente na américa, analisando-se a 

presença, na Constituição americana e na teoria constitucional construída na América, 

de elementos teóricos necessários para o controle judicial de constitucionalidade. Por 

fim, na quinta seção, será abordada a contribuição dada por Hamilton no Federalista 

n° 78 e o voto do Chief Justice Marshall no caso Marbury v. Madison. 

Sobre a relevância do tema discutido, é importante destacar que o instituto 

em questão teve grande influência em todo mundo, em especial na América Latina, 

onde grande parte dos países adotou o judicial review.  A doutrina americana 

influenciou também as futuras teorizações sobre o tema, incluindo-se o pensamento 

construído por Hans Kelsen, que deu origem ao controle concentrado de 

constitucionalidade.  

Ademais, no Brasil, o judicial review tem tido grande destaque, pois, com o 

crescente papel do judiciário, cada vez mais questões centrais para o país têm sido 

discutidas pelos juízes, ao realizar o controle incidental de constitucionalidade das leis. 

Tem sido também cada vez mais comuns e relevantes os recursos extraordinários 

interpostos no Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma melhor compreensão de tal 

instituto se faz mais necessária do que nunca e não há dúvidas de que analisar os 

fatores históricos que o possibilitaram e justificaram pode ser um ponto de partida 

fecundo.  

Por fim, uma última ressalva. O presente trabalho não tem a pretensão de 

esgotar o tema aqui discutido, sendo certo que existem ainda outros fatores que 

colaboraram para a instituição do judicial review. Buscou-se aqui traçar os fatores 

principais e, especialmente, aqueles que influenciariam diretamente o Federalista n° 

78 e a decisão da Suprema Corte em Marbury v. Madison. 

 

2. OS PRECURSORES DO JUDICIAL REVIEW. 

 

Muito antes de iniciarem os conflitos entre a colônia americana e a metrópole 

britânica - que levaram à independência dos Estados Unidos e, consequentemente, à 

formação de seu sistema constitucional - existiam alguns elementos precursores que, 

apesar das diferenças conceituais, auxiliaram, conjugados com outros fatores, a 

formar no imaginário americano conceitos importantes para a futura consolidação do 
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judicial review.  Nesse sentido, far-se-á nesta seção uma breve explanação sobre o 

voto de Edward Coke no caso Bonham e sobre a existência de um controle judicial 

dos atos coloniais.   

 

2.1. CASO BONHAM 

 

A ideia do controle judicial dos atos estatais não era desconhecida dentro do 

direito britânico. No início do século XVII, Sir Edward Coke defendia que as leis 

estavam submetidas a um direito superior, a Common Law, que limitaria até mesmo 

atos do parlamento. A esse respeito ao julgar, em 1610, o caso Bonham¸ ele defendeu 

que 

em muitos casos, o Common Law controlará os atos do parlamento, e 
algumas vezes os julgará absolutamente nulos: visto que, quando um ato do 
parlamento foi contrário a algum direito ou razão comum, ou repugnante, ou 
impossível de ser aplicado, o Common Law irá controlá-los e julgá-los como 
sendo nulos (GROTE, Rainer. Rule of Law, Etat de Droit and Rechtsstaat – 
The Origins of the Different National Traditions and the Prospects for their 
Convergence in the Light of Recent Constitucional Developments, p. 2 , 
disponível em: https://www.eur.nl/frg/iacl/papers/grote.html apud SARLET, 
MARINONI E MITIDIERO, 2019, p. 959) 
 

Segundo Cappelletti (1999, p. 57-58), Edward Coke considerava a Common 

Law lei fundamental, sendo ela prevalente em relação à statutory law. Ademais, 

entendia ainda que a lei não era criada, mas somente declarada, podendo o 

parlamento complementar a Common Law, mas nunca a violar, e cabendo aos juízes 

garantir a supremacia dessa sobre os arbítrios do soberano ou do parlamento. Tal 

teoria é vista por alguns autores como precursora do judicial review, e nesse sentido 

Luiz Guilherme Marinoni defende que 

vê-se muito claramente, na decisão proferida no caso Bonham, um germe do 
controle de constitucionalidade das leis, extraindo-se daí a noção de que o 
poder judicial, no Common Law primitivo, era exercido mediante uma lógica 
semelhante à que dirige a atuação do juiz submetido a Constituição e aos 
direitos fundamentais (SARLET, MARINONI E MITIDIERO, 2019, p. 960).  
 

Noutro giro, outros autores destacam as dessemelhanças entre a doutrina 

Coke e o judicial review. Nesta perspectiva, aponta Raphael Marques que, embora 

alguns estudiosos encontrem em Coke o fundamento direto do judicial review, as 

bases teóricas e semânticas dos conceitos utilizados na decisão são absolutamente 

distintas daquelas necessárias ao controle judicial de constitucionalidade (MARQUES, 

2006, p. 209). No mesmo sentido, Friedrich aponta que: “Coke estava lutando para 

conseguir elaborar, com clareza, um conceito de lei básica ou de constituição, mas 

https://www.eur.nl/frg/iacl/papers/grote.html
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repetidamente se perdeu em meio a noções medievais, que então se mantinham 

ainda bastante vivas no Direito inglês” (FRIEDRICH, 1965. p. 100 apud PAIXÃO, 

BIGLIAZZI, 2011, p. 158). 

A controvérsia teórica a respeito da similitude entre a doutrina Coke e o judicial 

review, apesar de interessante, não é central para a questão aqui discutida, pois, como 

pontua Raphael Marques, “uma coisa é discutir qual o uso semântico que os 

americanos fizeram da decisão; outra, bem diferente, é afirmar que o Bonham’s Case 

caracteriza-se como um exercício de controle de constitucionalidade” (2006, p.209). 

Para os propósitos do presente trabalho, mais relevante do que a real natureza da 

doutrina Coke é o significado atribuído a ela pelos americanos.  

Nesse sentido, Fábio Martins de Andrade aponta que, inobstante sua 

influência marginal no direito inglês, a doutrine Coke teve ampla difusão nos Estados 

Unidos (2016, p. 27) e, como pontua Edward Corwin (1986, p. 173), a doutrina Coke 

foi vista pelos colonos ingleses como uma arma contra as pretensões do parlamento 

britânico. Portanto, ela foi instrumentaliza pelos colonos britânicos na América que, 

em um primeiro momento, a utilizaram como fundamento para defender a imposição 

de limites ao legislativo, bem como a obrigação deste em respeitar os direitos 

garantidos pela lei, sendo muito provável que a doutrina Coke tenha inspirado, em 

certa medida, as futuras teorizações sobre o judicial review.    

 

2.2. CONTROLE DOS ATOS DA COLÔNIA A PARTIR DO DIREITO INGLÊS 

 

Como aponta Mauro Cappelletti (1999, p. 60-62), a maior parte das 13 

colônias britânicas na América eram regidas por Cartas, instrumentos vinculatórios ao 

legislativo colonial e regulatórios das estruturas jurídicas da colônia. Essas Cartas 

autorizavam que as colônias criassem suas próprias leis, impondo que tais leis não 

poderiam violar a própria Carta e nem o direito inglês. Quando elas o fizessem, seriam 

nulas, não devendo ser aplicadas pelos juízes. 

Dessa forma, os americanos já estavam, por um lado, familiarizados a noção 

de documentos escritos que regulavam o poder e que eram vinculantes ao legislativo, 

sendo tais Cartas semelhantes, em certos sentidos, ao que se entende hoje por 

Constituição (MARQUES, 2006, p. 211). Por outro lado, estavam familiarizados 
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também com o pensamento de que seria legítimo aos juízes não aplicar atos 

normativos que estivessem em desconformidade com uma “lei superior”.  

Nesse sentido, pontua Cappelletti (1999, p. 58-62) que tal prática colaborou 

para a futura instituição do controle de constitucionalidade na América, pois, após a 

independência, tais Cartas foram substituídas pelas Constituições e 

como, no passado, nulas e não aplicáveis tinham sido consideradas pelos 
juízes as leis contrárias às ‘Cartas’ coloniais e às ‘leis do Reino’, assim não é 
correto admirar-se de que a mesma nulidade devesse, depois, ser afirmada, 
e com bem maior razão, para as leis contrárias às novas e vitoriosas Cartas 
Constitucionais dos Estados Independentes (CAPPELLETTI, 1999, p. 62). 
 

Portanto, existia na experiência americana a ideia de leis escritas vinculantes 

ao legislativo e de hierarquia superior às demais normas. Da mesma forma, existiu no 

período colonial ainda a noção de controle judicial de leis, tendo como parâmetro uma 

“lei maior”, que impunha aos juízes que não aplicassem normas contrárias a ela. 

Possibilitou-se, assim, a existência, no imaginário americano, de um aparato 

conceitual importante para a futura construção do judicial review.   

 

3. A DESCONFIANÇA EM RELAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO E A 

NECESSIDADE DE LIMITÁ-LO 

 

Um passo importante para entender os fatores que levaram à instituição do 

judicial review é a compreensão do processo de crescente desconfiança em relação 

ao legislativo. Esse processo se iniciou com a aprovação, pelo parlamento inglês, de 

leis que visavam uma maior ingerência na colônia, levantando preocupações acerca 

de um poder legislativo que, sem a imposição de limites, poderia se tornar tirânico. 

Houve ainda uma agudização desse processo com a produção legislativa dos estados 

no período posterior à independência americana, que sinalizou para o perigo que as 

maiorias ocasionais representavam. Finalmente, culmina tal processo na percepção 

da necessidade de criação de mecanismos de contenção do legislativo, para garantir 

a submissão desse aos limites da constituição.  

 

3.1. PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA NOS EUA. 

 

Como aponta Luís Roberto Barroso, até meados do século XVIII havia uma 

relativa autonomia das colônias que se beneficiavam da tradição inglesa do “poder 
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contido e institucionalizado” (2016, p. 39,). A Coroa Britânica não possuía grande 

ingerência sobre os assuntos coloniais, o que possibilitou que, ao momento da 

Revolução Americana, a maior parte das colônias já estivesse sob regime de 

autogoverno durante várias gerações (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 91).  

No entanto, entre 1763 e 1776, houve uma radical transformação na relação 

entre o Império Britânico e suas colônias (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 102), sendo 

as relações harmoniosas rompidas por uma série de medidas que traziam imposições 

tributárias e restrições à atividade econômica e ao comércio (BARROSO, 2016, p. 39). 

Nos anos de 1764 e 1765, foram implementadas as primeiras medidas, sendo 

a mais significativa delas o Stamp Act (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, p. 106-108) que, 

com o objetivo de aumentar a arrecadação  

dispunha que todos os colonos adquirissem selos (estampilhas) da receita e 
os afixassem em todos os tipos de documentos legais e comerciais, em 
jornais, almanaques, cartas de jogador, dados e licenças de exploração do 
comércio de bebidas alcoólicas. Isso era tributação da forma mais visível e 
odiosa (SELLERS; MAY; MCMILLEN, 1990, p. 58-59 apud PAIXÃO; 
BIGLIAZZI, 2011, fl. 106). 
 

A medida causou grande revolta entre os colonos, que viram nela um atentado 

não só às suas atividades mercantis e econômicas, mas também às suas liberdades 

(PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 107). Eles entendiam que, na medida em que não 

possuíam representantes no parlamento inglês, não poderiam ser taxados por ele, 

uma vez que a Carta Magna assegurava que não poderia haver taxação sem 

representação (no taxation without representation). Tal ato era, portanto, uma violação 

de seus direitos.  

Sendo assim, viu a Inglaterra uma grande oposição à tal medida e, como 

aponta Edward Corwin, a doutrina Coke passou a ser instrumentalizada pelos colonos 

que 

nela viram uma arma contra as pretensões do parlamento britânico durante a 
agitação que precedeu a Revolução. Assim, em 1765, o governador real da 
Província de Massachussetts escrevia a seu governo que o principal 
argumento contra a Lei do Selo é que ele contrariava a ‘Magna Carta e os 
direitos naturais dos ingleses e, portanto, segundo Lord Coke’, era ‘nula e 
írrita’ (CORWIN, 1986, p. 173). 
 

O Stamp Act nem sequer conseguiu ser implementado e foi, posteriormente, 

revogado pela Coroa (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 109). 

Em 1767, foi aprovado um novo conjunto de medidas, conhecido como 

Townshend Acts, determinando a incidência de tributos sobre diversos produtos, além 

da instalação de uma Câmara de Comissários de Comércios em Boston (PAIXÃO; 
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BIGLIAZZI, 2011, fl. 109). Apesar de se proporem mais racionais que as medidas 

anteriores, os Townshend Acts receberam a mesma reprovação por parte dos colonos 

e provocaram um aprofundamento da crise (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 109). Em 

retaliação, os colonos boicotaram diversos produtos oriundos da metrópole.  

Em vista da dificuldade de implementação dos Townshend Acts, o Parlamento 

retirou a tributação da maior parte dos produtos e implementou uma nova medida que 

faria eclodir mais uma crise (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 111). A Metrópole 

concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio para a importação de chá à 

colônia, dando-lhe ainda a possibilidade de escolher os comerciantes que receberiam 

o produto.  

Para facilitar a aplicação da norma, a Metrópole determinou a redução do 

preço do chá, tornando o produto mais barato. No entanto, como o incômodo com tais 

medidas não era relacionado somente ao impacto financeiro, mas, principalmente, à 

violação de seus direitos e suas liberdades, a redução de preços não aplacou o 

descontentamento dos colonos, que não admitiam que tal medida fosse tomada por 

um parlamento no qual eles não estavam representados, em uma flagrante violação 

dos direitos assegurados pela Magna Carta (PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, fl. 111).  

A insatisfação levou ao evento conhecido como Boston Tea Party, no qual um 

grupo de colonos invadiu o porto de Boston, onde encontravam-se atracados navios 

contendo chá, e lançou o carregamento ao mar. Como resposta, o Parlamento inglês 

impôs novas medidas que ficaram conhecidas como os Intolerable Acts.  

Diante dessa situação, os colonos se reuniram no primeiro Congresso 

Continental, no qual decidiram encaminhar a Londres uma lista das ofensas presentes 

nas legislações impostas, recomendando sua revogação. No entanto, tal petição foi 

inteiramente desconsiderada. As tensões aumentaram até 4 de julho de 1776, quando 

foi proclamada a independência dos Estados Unidos.   

Como pôde ser observado, a mudança na relação entre a colônia e a 

metrópole foi o fato que desencadeou o processo revolucionário de independência, 

sendo o protagonista da mudança de tal relação o Parlamento Inglês (PAIXÃO; 

BIGLIAZZI, 2011, fl. 105). As leis britânicas eram vistas como o resultado de um 

“parlamento corrompido, que se arrogara de poder ilimitado” (MENDES; BRANCO, 

2017, p. 48), levando os americanos a uma grande preocupação com a extensão 
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desmensurada do poder legislativo e a percepção de que era necessário impor limites 

a ele (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019,  p. 964).  

Sendo assim, após a independência, as preocupações se voltam para os 

poderes do parlamento, levando os americanos a buscarem a construção de um 

governo limitado para prevenir-se contra um legislativo propenso à tirania (MENDES; 

BRANCO, 2017, p. 48).  

 

3.2. A RELAÇÃO COM O LEGISLATIVO DURANTE A CONFEDERAÇÃO 

 

A independência das 13 colônias foi apenas o primeiro passo para a formação 

dos Estados Unidos da América como hoje conhecemos. Em 1778, as antigas 

colônias aprovaram os Artigos da Confederação, nos quais se estabeleceu, em uma 

organização muito distinta da forma federal adotada atualmente, uma confederação, 

mantendo cada um dos estados sua soberania.  

Ademais, influenciados pelas suas experiencias anteriores, os Estados 

instituíram suas próprias Constituições que, diferentemente da inglesa, eram escritas, 

sendo todas as normas consolidadas em um único documento. No entanto, durante o 

período da Confederação, os problemas com o poder legislativo permaneceram. 

 Como aponta Gordon Wood (1986, p. 194-198), a atuação das assembleias 

estaduais levou a uma preocupação ainda maior com os abusos do legislativo, 

alertando para os perigos da democracia. Acrescenta ele ainda que as condições 

políticas dos estados durante esse período são essenciais para explicar a construção 

da Constituição americana.   

O autor pontua que existia uma alta rotatividade entre os membros do poder 

legislativo e tal fato tornou as legislaturas caóticas, chegando James Madison a 

assinalar que “mais leis foram promulgadas pelos estados na década que se seguiu à 

Independência do que em todo o período colonial” (WOOD, 1986, p. 196).  

Ademais, muitas das leis aprovadas violavam o direito de propriedade e feriam 

direitos dos credores, promovendo suspensão de compromissos e outras formas de 

alívio de dívida. Para alguns, os legislativos se tornaram mais assustadores que os 

antigos governadores reais e a contenção dos “abusos democráticos” passou a ser 

uma preocupação central para os líderes americanos (WOOD, 1986, p. 197).  
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No mesmo sentido, Marc Plattner (1986, p. 32-33) aponta que Madison, em 

carta enviada a Jefferson, sugere que as leis estaduais que atentavam contra o direito 

de propriedade foram o principal motivo que levou à Convenção Constitucional, 

responsável pela revogação dos Artigos da Confederação e pela formação dos EUA. 

Plattner destaca ainda que nos Artigos Federalistas se encontram inúmeras 

referências a tais questões, sendo criticadas, além da mutabilidade da legislação, “leis 

estaduais que violaram contratos privados e medidas sobre papel-moeda” (1986, p. 

32). 

Os Artigos Federalistas são uma série de textos escritos por James Madison, 

Alexander Hamilton e John Jay e publicados em Nova York com o intuito de 

argumentar favoravelmente à nova Constituição americana, elaborada para substituir 

os Artigos da Confederação. O texto é apontado como uma importante fonte para 

quem busca entender o pensamento dos autores da Carta Constitucional. 

(PLATTNER, 1986, p. 17).  

De fato, tais textos em diversas passagens demonstram a preocupação que 

se tinha com o poder desmedido dos legislativos, bem como a percepção de que 

existia uma necessidade de contenção das paixões populares. Nesse sentido, no 

artigo Federalista nº 10 (1993, p. 133-139), preocupado com um “despotismo das 

maiorias”, Madison defende a instituição de uma república extensa para conter o 

facciosismo. Criticando a atuação legislativa no período da confederação, ele aponta 

ainda que  

de toda parte se ouvem queixas de nossos cidadãos mais 
conscienciosos e virtuosos, partidários, ao mesmo tempo, da fé 
pública e privada e da liberdade pública e pessoal, de que nossos 
governos são demasiado instáveis, e que, com muita frequência, 
adotam-se medidas não segundo as normas da justiça e os direitos do 
partido minoritário, mas pela força superior de uma maioria 
interessada e despótica (MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 133) 

 

Em outra passagem, Madison assinala também que “a forma do governo 

popular lhe permite sacrificar à sua paixão ou interesse dominante tanto o bem público 

como os direitos dos demais cidadãos” (MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 136), 

e defende uma União formada pelos estados, em detrimento da Confederação, pois 

“um furor por papel-moeda, por uma anulação de dívidas, por uma divisão igual de 

propriedade, ou por algum outro projeto impróprio ou perverso, terá menos de 
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impregnar todo o corpo da União que um de seus membros” (MADISON; HAMILTON; 

JAY, 1993, p. 139) 

Noutro giro, no Federalista nº 48 (MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 338-

346), ao defender o modelo de freios e contrapesos em detrimento de uma separação 

estrita de poderes, Madison aponta que na maior parte dos estados houve uma 

demarcação constitucional dos limites de cada poder. No entanto, não foram adotados 

maiores mecanismos de contenção, o que permitiu que, em toda parte, o legislativo 

extrapolasse os limites impostos sugando “todo poder para seu vórtice impetuoso” 

(1993, p. 338). Nesse sentido, defende ele a necessidade de instituição de 

mecanismos que protejam os poderes mais fracos.  

Ele assinala que os revolucionários destinaram uma grande atenção para 

conter o executivo, sem perceber o “perigo das usurpações legislativas, que, ao reunir 

todo o poder nas mesmas mãos, conduz à mesma tirania que se teme das usurpações 

executivas” (1993, p. 339). Defende Madison que, enquanto em uma monarquia, na 

qual se dá ao monarca amplas e numerosas prerrogativas, o executivo é fonte de 

perigo, em uma República, na qual o executivo é limitado, é o legislativo que deve 

inspirar preocupações, pois seu poder é mais amplo e menos suscetível a limites 

precisos.  

Para demonstrar seu ponto, Madison transcreve trechos da obra Notes on the 

State of Virginia, escrita por Thomas Jefferson: 

todos os poderes governamentais, legislativo, executivo e judiciário, acabam 
por recair no corpo legislativo. A concentração desses poderes nas mesmas 
mãos é precisamente a definição do governo despótico. O fato de serem 
exercidos por uma pluralidade de mãos, e não por uma única, não melhora 
nada. Cento e setenta e três déspotas seriam sem dúvida tão opressivos 
como um só. Os que duvidam, que voltem seus olhos para a república de 
Veneza. O fato de eles serem escolhidos por nós também não nos adianta 
muito. O despotismo eletivo não é o governo por que lutamos; lutamos por 
um que não somente seja fundado em princípios livres, mas também em que 
os poderes de governo sejam divididos e equilibrados entre vários corpos de 
magistratura que nenhum deles possa transgredir seus próprios limites legais 
sem ser efetivamente controlado e restringido pelos outros. Por esta razão a 
convenção que sancionou o regulamento do governo lançou seus 
fundamentos sobre esta base, a de que o legislativo, o executivo e o judiciário 
seriam independentes e distintos, de modo que nenhuma pessoa exerceria 
os poderes de mais de um deles ao mesmo tempo. Nenhuma barreira foi 
erguida, porém, entre esses diversos poderes. Os membros do judiciário e do 
executivo foram deixados na dependência do legislativo para sua 
subsistência nos cargos, e alguns para sua permanência neles. Portanto, 
caso o legislativo se arrogue poderes executivos e judiciários, não encontrará 
provavelmente nenhuma oposição; tampouco pode esta, se existir, ser eficaz. 
Isto porque, ao fazê-lo, o primeiro pode pôr suas medidas na forma de atos 
da Assembleia, o que as torna compulsórias para os outros poderes. Assim, 
em muitos casos, o legislativo decidiu direitos que deveriam ter sido deixados 
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à controvérsia judiciária; e o controle sobre o executivo durante todo o período 
de uma legislatura, está se tornado habitual e familiar (JEFFERSON, p. 195 
apud MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 340-341) 

 
Com o mesmo objetivo, aponta ele que na Pensilvânia se formou um Conselho 

de Censores visando verificar se a Constituição estava sendo preservada. A 

conclusão a que se chegou foi que existiram inúmeras violações a esse documento, 

principalmente por parte do legislativo, que se apropriou de poderes que não possuía.  

Desta forma, conclui Madison que a simples demarcação dos limites constitucionais 

do legislativo não é suficiente para limitá-lo, sendo necessária a instituição de 

mecanismos efetivos de controle.  

Tais passagens demonstram, portanto, a preocupação que os principais 

pensadores da época tinham com os efeitos das maiorias circunstanciais, que 

poderiam levar o legislativo a romper seus limites constitucionais. Mostrava-se 

necessário, portanto, não somente uma constituição que tivesse uma delimitação 

clara dos poderes, mas também mecanismos capazes de assegurar o cumprimento 

de tais obrigações, fundamento esse que será central para a consolidação da ideia de 

judicial review.   

Como aponta Gilmar Mendes (2017, p. 48), construiu-se na América um 

sistema de equilíbrio de poderes, pois, não sendo o presidente um adversário temido, 

diferentemente do que ocorria na Europa, os olhares se voltaram para o poder 

desmensurado do legislativo. Surge assim a preocupação com a proteção das 

minorias frente às maiorias hegemônicas presentes no congresso, delineando-se a 

ideia de um documento vinculante e insuscetível de ser alterado pelas maiorias 

eventuais (MENDES, 2017, p. 49).  

 

4.  OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRESENTES DA CONSTITUIÇÃO E NA 

TEORIA CONSTITUCIONAL AMERICANA QUE POSSIBILITARAM A 

INSTITUIÇÃO DO JUDICIAL REVIEW.  

 

Por inúmeros fatores, a Confederação se mostrou incapaz de lidar com os 

problemas pelos quais passavam as treze antigas colônias inglesas, fazendo com que 

os novos estados se reunissem em uma Convenção, conhecida como Convenção da 

Filadélfia, para reformar os Artigos da Confederação. No entanto, essa se converteu 

em uma Convenção Constitucional que, após a ratificação do texto pelos estados, 
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culminou na promulgação da Constituição responsável pela criação dos Estados 

Unidos da América, que se mantém em vigor até os dias atuais. 

Todas as preocupações anteriormente descritas ocupavam as mentes dos 

delegados presentes na Convenção da Filadélfia que, em sua maioria, buscavam a 

construção de um governo limitado que pudesse efetivamente restringir o legislador. 

Isso influenciou na construção do texto constitucional bem como na própria concepção 

que tinham de Constituição  

Nesse sentido, embora não tenha sido o judicial review previsto 

expressamente no texto constitucional, algumas características da Constituição 

americana se mostram essenciais para explicar sua implementação, sendo possível, 

até mesmo, defender que o judicial review nada mais é do que uma decorrência 

dessas. Destaca-se que muitas dessas características, mais do que poderem ser 

extraídas diretamente do texto constitucional, são inerentes à própria teoria da 

constituição que se construiu na antiga colônia inglesa. 

Na análise que se segue, serão destacadas as seguintes características: 

existência de uma constituição escrita, distinção entre poder constituinte e poder 

constituído, supremacia da constituição, rigidez constitucional e atribuição de valor 

jurídico à Constituição.  É importante ainda dizer que não se trata de aspectos 

isolados, mas sim de características intrinsecamente conectadas e que se reforçam 

mutuamente.  

O primeiro ponto a se destacar é a existência de uma Constituição escrita e 

dotada de unidade, ou seja, sistematizada em um único documento. Desde a 

independência, as antigas colônias adotaram tal formato, inovando em relação à 

Constituição costumeira do Reino Unido e garantindo uma maior clareza e perenidade 

nos limites estabelecidos pelas normas constitucionais. Nesse sentido, apontou o 

Chief Justice Marshall em seu voto no caso Marbury v. Madison que “os poderes da 

legislatura são definidos e limitados; e para que esses limites não possam se tornar 

confusos ou apagados, a Constituição é escrita” (MARSHALL, 2016, p. 163). 

Da mesma forma, pontua Nagib Slaibi Filho (2002, p. 285) que a existência 

de uma constituição escrita cristaliza  

o relacionamento entre os agentes do Poder, como produto de consenso 
arduamente conquistado e expresso em texto de forma a assegurar a sua 
permanência, assim em atenção ao velho brocardo romano verba volant 
scripta manente (as palavras voam e o escrito e mantém).  
 



15 
 

Noutro giro, Luhmann destaca que a Constituição escrita tem também um 

importante papel em estabelecer a distinção entre normas constitucionais e ordinárias: 

Na américa, ao contrário, em contraposição a situação jurídica inglesa, 
acentuava-se a unidade do texto constitucional redigido de forma escrita. O 
que requeria uma determinação conceitual que introduzisse uma distinção 
entre a Constitution e o demais Direito, em clara discrepância com o uso 
linguístico inglês. Tal como frequentemente se compreende, também neste 
caso, é uma distinção que possibilita que se deixe na indeterminação aquilo 
que se distingue. A Constituição não é senão este texto e não outro 
(LUHMANN, 1996 apud MARQUES, 2006, fl. 212). 
 

Outrossim, passa a se ter também uma distinção entre poder constituinte, que 

se manifesta no momento da aprovação da Constituição e de suas emendas, e 

legislador ordinário (Dalari, 2013, p. 243). Tal distinção ganha ainda mais relevo com 

a concepção prevalente na América de que o poder constituinte é titularizado pelo 

povo, sendo fruto da soberania popular. Portanto, o poder constituinte representa, não 

a vontade do legislador, mas a vontade do povo. Não ao acaso, as primeiras palavras 

da Constituição são “We the People”, indicando que é o povo que está estabelecendo-

a, além de ter sido o texto constitucional submetido à ratificação popular.  

Conclui-se, dessa forma, que não há apenas uma diferença entre Constituição 

e legislação, entre poder constituinte e poder constituído, há ainda uma diferença 

entre a fonte de legitimidade desses: a Constituição e o poder constituinte têm 

legitimidade na vontade do povo e na soberania popular, enquanto a legislação e os 

poderes constituídos têm como fonte de sua legitimidade a Constituição.  

Nesse sentido, vale ainda destacar as palavras de Thomas Paine, um dos 

mais importantes intelectuais presentes no período revolucionário americano: “uma 

constituição não é um ato de governo, mas de um povo constituindo um governo. 

Governo sem constituição é poder sem direito” (DIPPEL, HORST, 2007, p. 15 apud 

SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 51). Percebe-se, dessa forma, não 

apenas a distinção, mas a primazia do poder constituinte – expressão da vontade 

popular – sobre os poderes constituídos, esses legitimados pela própria Constituição. 

Outrossim, aponta Gilmar Mendes (2017, p. 49) que da assimetria entre o poder 

constituinte e os poderes constituídos resulta ainda a superioridade das normas 

constitucionais sobre as demais, ou seja, a supremacia da constituição.  

A supremacia da constituição sobre as demais normas pode ser explicada 

também pelas condições históricas dentro das quais a Constituição americana é 

escrita. Ora, uma das principais preocupações da Convenção Constitucional – 
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assustada com os abusos e a instabilidade do poder legislativo – era ter na 

Constituição uma limitação ao legislativo e, para limitá-lo, ela precisava ser suprema 

em relação a ele.  

Nesse sentido, no Federalista n° 81, Hamilton afirma, acerca do o judicial 

review, que “esta doutrina (...) pode ser inferida não de alguma circunstância peculiar 

ao plano da convenção, mas da teoria geral de uma constituição limitada” (1993, fl. 

494), sendo certo que o mesmo se diria da supremacia constitucional. Portanto, a 

supremacia da Constituição é um pressuposto para que se tenha na Carta 

Constitucional um instrumento de submissão e limitação dos demais poderes. 

Destaca-se também que a supremacia da constituição pode ser extraída do 

art. VI, cláusula 2ª da Carta Constitucional estadunidense, que assim dispõe: 

Art. VI, 2  This Constitution, and the Laws of the United States which shall be 
made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, 
under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the 
Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the 
Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.2 
 

Assevera o texto normativo que a Constituição, as leis dos Estados Unidos, 

que deverão ser elaboradas de acordo com aquela, e os tratados são “Lei suprema 

da Terra”. Ademais, impõe ainda o texto constitucional que os juízes estarão 

vinculados às leis supremas independente do que dispuserem as leis ou constituições 

estaduais.  

Importante notar que, apesar de serem consideradas “Leis supremas da 

Terra” tanto a Constituição quanto as leis dos Estados Unidos, elas devem ser feitas 

de acordo com aquela, impondo o texto constitucional uma hierarquia entre uma e 

outra. Portanto, “como decorrência lógica desta construção, caberia à Constituição 

Federal a supremacia maior sobre as demais leis e atos normativos” (ANDRADE, 

2016, p. 46). 

Destaca-se ainda a rigidez constitucional. Como apontam Cristiano Paixão e 

Renato Bigliazzi (2011, p. 150-151), nas constituições estaduais vigentes durante o 

período da confederação era comum que a alteração do texto constitucional fosse 

feita por meio de procedimento semelhante ao utilizado para a modificação de leis 

comuns.  No entanto, com o crescente desgaste das legislaturas, surgiu um debate 

 
2 Esta Constituição, e as leis dos Estados Unidos feitas de acordo com ela, e todos os tratados 
celebrados ou que irão ser celebrados sob a autoridade dos Estados Unidos serão a Lei Suprema da 
Terra ; e os juízes em todos os Estados estarão sujeitos a ela, a despeito das constituições ou leis dos 
estados (tradução nossa). 
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“acerca da enorme liberdade concedida às assembleias de alterar, de acordo com 

maiorias ocasionais e paixões políticas do momento, as bases da constituição” 

(PAIXÃO; BIGLIAZZI, 2011, p. 151). Passou-se a ter, dessa forma, a percepção de 

que seria necessário um procedimento diferenciado para a alteração da constituição. 

Levanto em conta tais preocupações, a Constituição americana proclamou em seu 

artigo V que:  

Article V The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it 
necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the 
Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a 
Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid 
to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the 
Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three 
fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed 
by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to 
the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the 
first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no 
State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the 
Senate.3 
 

Destarte, se garantiu que o consenso político expresso na Constituição 

ficasse imune às maiorias eventuais comumente presentes no Congresso (FILHO, 

2002, p. 285).  

Outrossim, a ideia de rigidez constitucional reforça a supremacia da 

constituição, na medida em que, como aponta Gilmar Mendes, acentua “a origem 

superior no poder constituinte originário – ele próprio sendo o único capaz de fixar 

como o texto constitucional poderia ser alterado” (2017, p. 49).  

Em uma passagem do Federalista nº 53 (1993, p. 358-359), fica clara tal 

relação. No texto em questão, Madison defende a instituição de mandatos bianuais 

para deputados federais, em detrimento de mandatos anuais, contrapondo-se aos que 

defendiam que “o fim das eleições anuais é o começo da tirania”.  

Madison argumenta que tal premissa só poderia ser verdadeira na Inglaterra, 

onde se tinha um parlamento ilimitado, que poderia prolongar seus próprios mandatos 

para além do período para o qual foram eleitos, já que não existia uma constituição 

que fosse superior ao governo. Por outro lado, na América se compreendia a distinção 

 
3 O Congresso, sempre que dois terços dos membros de ambas as Casas julgarem necessário, proporá 

emendas a esta Constituição, ou, por iniciativa das legislaturas de dois terços dos Estados, convocará 
uma convenção para propor emendas que, em ambos os casos, será válida para todos os efeitos como 
parte desta Constituição, quando ratificadas pelas legislaturas de três quartos dos Estados ou por 
convenções realizadas em três quartos deles,  podendo o Congresso propor um ou outro modo de 
ratificação. Nenhuma emenda introduzida antes de 1808 poderá afetar de qualquer forma as cláusulas 
primeira e quarta da Seção 9 do Artigo I; e nenhum Estado poderá ser privado, sem seu consentimento, 
de sua igualdade de sufrágio no Senado (tradução nossa). 
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entre “uma constituição estabelecida pelo povo e inalterável pelo governo, e uma lei 

estabelecida pelo governo e alterável pelo governo” e, na medida em que o governo 

é limitado pela autoridade da Constituição, o parlamento não pode arbitrariamente 

aumentar seu próprio mandato.  

Conclui o autor que, portanto, o fim da eleição anual representa um passo em 

direção à tirania apenas em um sistema no qual o legislativo pode estender 

indefinidamente seus mandatos, o que não poderia ocorrer dentro do sistema 

americano, no qual o mandato era definido pela Constituição. 

Tem-se aqui uma perfeita ilustração do entrelaçamento entre a primazia do 

poder constituinte, a supremacia constitucional e a rigidez da constituição. O fator 

impeditivo de extensão do mandato pelo Congresso americano é, em outras palavras, 

a primazia do poder constituinte sobre o poder constituído, ou seja, sendo a 

Constituição estabelecida pelo povo (titular do poder constituinte), não pode o governo 

(poder constituído) alterá-la.  

Consequentemente se tem também a supremacia da norma constitucional – 

fruto do poder constituinte – sobre as demais normas, não podendo ser aquela 

modificada arbitrariamente pelo legislativo. Tal hierarquia é reforçada e, até mesmo, 

fundamentada na rigidez constitucional, uma vez que, sem esta, seria possível 

modificar o mandato parlamentar com a aprovação de uma simples lei.  

Destaca-se que é possível perceber também a centralidade da rigidez 

constitucional e da supremacia da constituição para a construção do judicial review. 

Ora, somente quando a Constituição é considerada superior às demais normas, ela 

pode ser vista como parâmetro de validade destas. No mesmo sentido, só quando 

existe uma distinção formal entre os procedimentos de alteração da legislação e os 

da Constituição, sendo o segundo mais complexo, é possível concluir pela 

inconstitucionalidade em detrimento da revogação do ato anterior pelo posterior. 

Portanto, tais características constituem pressupostos do controle judicial de 

constitucionalidade (BARROSO, 2019, p. 23-24).  

Por fim, o último ponto a ser tratado é a atribuição de valor jurídico à 

constituição. Fábio Martins de Andrade (2016, p. 44), citando Grove Haines, aponta 

que o artigo V da Carta Constitucional americana proclama a Constituição não apenas 

suprema, mas também lei. Nesse sentido, também o artigo 3, seção II, n° 1, impõe a 
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competência do poder judiciário para atuar nos casos que surjam sob a égide da 

Constituição, da lei dos Estados Unidos e dos tratados: 

Article 3, section II, 1: The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and 
Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and 
Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases 
affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of 
admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United 
States shall be a Party;—to Controversies between two or more States;—
between a State and Citizens of another State;10 —between Citizens of 
different States, —between Citizens of the same State claiming Lands under 
Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and 
foreign States, Citizens or Subjects.4 
 

Desse modo, tal qual a legislação ordinária, a Constituição também goza de 

valor jurídico, não se tratando apenas de uma carta de intensões ou de um 

compromisso político, sendo possível exigir no judiciário seu cumprimento. A 

Constituição americana é, portanto, “uma norma de tipo legal – delas se extraem 

direitos, sua aplicação pode ser postulada nas cortes de justiça e algumas regras de 

interpretação são passíveis de enunciação a partir do texto constitucional.” (PAIXÃO 

E BIGLIAZZI, 2011, p. 163).  

 

5. O FEDERALISTA N° 78 E CASO O MARBURY V. MADISON: O ESCRITO 

TEÓRICO E O PRECEDENTE QUE PERMITIRAM EM DEFINITIVO A 

CONSOLIDAÇÃO DO JUDICIAL REVIEW.  

 

As características mencionadas constituíram elementos essenciais para a 

construção do judicial review e possibilitaram seu surgimento. Ademais, alguns 

defendem, até mesmo, que o controle judicial de constitucionalidade pode ser extraído 

de tais características , constituindo uma decorrência natural dessas. 

Nesse sentido, durante a Convenção Constitucional, ao debater uma proposta 

sobre a instituição de um conselho de revisão que teria o objetivo de fazer o controle 

 
4 A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos, de lei ou equidade, que surgirem 

sob esta Constituição, a Leis dos Estados Unidos, os Tratados já celebrados ou que serão celebrados 

sob sua autoridade; a todos os casos que afetem embaixadores, outros ministros e cônsules; a todas 

as questões do almirantado e de jurisdição marítima; às controvérsias em que os Estados Unidos sejam 

partes; às controvérsias entre dois ou mais Estados; entre um Estado e cidadãos de outro Estado; entre 

cidadãos de diferentes Estados, entre cidadãos do mesmo Estado reclamando terras  concedidas por 

outro Estado, e entre um Estado, ou seu cidadão, e um Estado ou cidadãos estrangeiros (tradução 

nossa) 
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de constitucionalidade,  Rufus King, delegado de Massachusetts, se manifestou 

contrariamente a ela alegando que: “Os juízes, quando examinarem os casos que 

cheguem a eles, certamente irão fazer cessar a ação, se baseada em lei 

inconstitucional” (Dallari, 2013, p. 269), demonstrando que tal possibilidade já era 

aceita por alguns dos pensadores da época.    

Percebe-se assim que, apesar de não expressamente previsto, a realização 

pelo judiciário do controle de constitucionalidade era algo já aceito por parte dos 

delegados presentes da Convenção. No entanto, diante da ausência de previsão 

normativa clara, tiveram a doutrina e a jurisprudência um papel importante na 

consolidação e legitimação do judicial review. 

Nesse sentido, é importante analisar o artigo Federalista nº 78, no qual 

Hamilton expõe e analisa os principais argumentos suscitados nas discussões 

teóricas acerca do tema (Dallari, 2013, p. 281), apresentando as ideias construídas 

ao longo de todo processo de independência e formação dos Estados Unidos. 

Mostra-se interessante também uma análise da decisão proferida pelo Chief 

Justice Marshall no caso Marbury v. Madison para confirmar que, apesar do relevante 

papel do julgado que consolidou o judicial review no direito americano ao estabelecer 

um precedente, os argumentos ali expostos não representam inovação, mas apenas 

a consolidação de teorias já construídas.   

 

5.1. A DOUTRINA DO JUDICIAL REVIEW NO FEDERALISTA 78 

 

Como já exposto, os Artigos Federalistas são uma importante fonte para 

entender o pensamento dos autores da Constituição (PLATTNER, 1986, p. 17), sendo 

o próprio Alexander Hamilton, autor do Federalista n° 78, representante do Estado de 

Nova York na Convenção da Filadélfia. Ademais, os Artigos Federalistas tiveram 

também um importante papel em oferecer o substrato e a justificação teórica da nova 

ordem constitucional, bem como para a evolução constitucional posterior (SARLET, 

MARINONI E MITIDIERO, 2019, p. 57). 

O ponto central do Artigo Federalista nº 78 é a defesa da vitaliciedade dos 

juízes no cargo. No entanto, ao destacar a importância da independência dos tribunais 

em uma “Constituição limitada”, Hamilton faz também uma defesa do judicial review, 

sendo esse o motivo pelo qual o texto ganhou mais notoriedade.  
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No início do texto em questão (1993, p. 478-492), o autor aponta que o 

judiciário é o poder que menos apresenta perigo para os direitos políticos, uma vez 

que não prescreve as regras ou controla a bolsa – como o legislativo – e também não 

controla a espada – como o executivo. Defende também que o judiciário é o mais fraco 

dos poderes, não tendo possibilidade de, com sucesso, atacar os demais, e sendo 

ainda necessário capacitá-lo para proteger-se de ataques.  

Ademais, o autor expõe que a independência do judiciário é particularmente 

importante dentro de um sistema de constituição limitada. Segundo Hamilton, a 

Constituição limitada é aquela que impõe limites ao legislativo. Essas limitações, 

defende ele, apenas podem ser preservadas quando os tribunais estão habilitados a  

declarar nulos atos que contrariem a Constituição. Sem isso, tais limitações 

equivaleriam a nada. Portanto, aponta o autor que o judicial review é necessário para 

que se concretize o papel da Constituição enquanto instrumento de limitação dos 

demais poderes. 

Contrapondo-se ao argumento de que tal fato implicaria em uma 

superioridade do judiciário face ao legislativo, Hamilton pontua que “todo ato de um 

poder delegado que contrarie o mandato sob o qual é exercido é nulo. Portanto, 

nenhum ato legislativo contrário à Constituição pode ser válido” (p. 480, 1993), o autor 

complementa ainda que negá-lo seria afirmar que “os representantes do povo são 

superiores ao próprio povo” (1993, p. 480).  

Portanto, a partir da ideia de que a Constituição representa a vontade do povo, 

Hamilton aponta que o poder do povo é superior a ambos os poderes,– legislativo e 

judiciário – e que sempre que a vontade do povo, expressa na Constituição, for 

conflitante com a vontade do legislativo, expressa nas demais leis, aquela deve 

prevalecer. Percebe-se aqui, com clareza, a ideia de que o poder constituinte é 

titularizado pelo povo, sendo superior aos poderes constituídos, decorrendo daí a 

supremacia da constituição.   

Acrescenta o autor, referindo-se ao valor jurídico atribuído à Constituição, que 

a interpretação das leis é domínio próprio do judiciário e que, sendo a Constituição 

uma lei fundamental, deve ser vista dessa forma pelos juízes, que têm, portanto, a 

função de interpretá-la como teriam com qualquer outro ato normativo. Ademais, 

aponta que, quando existem ao mesmo tempo dois estatutos conflitantes e que não 
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possam ser compatibilizados, cabe ao judiciário “dar efeito a um e anular o outro” 

(1993, p. 481).  

Nesses casos, de forma geral, os tribunais preferem os mais recentes aos 

mais antigos. No entanto, não o fazem por uma imposição legislativa, mas por ser 

mais razoável que entre atos conflitantes de uma mesma autoridade, o último deva 

prevalecer. Contudo, o autor defende que, quando os atos conflitantes forem de 

diferentes autoridades, uma superior e outra subordinada, o ato da autoridade superior 

deve prevalecer sobre o da autoridade inferior. Aponta Hamilton, dessa forma, a 

prevalência do poder constituinte sobre os poderes constituídos 

Ele adiciona ainda, destacando a ideia de formalidade e rigidez constitucional, 

bem como a função que tem a magna carta em proteger a sociedade das maiorias 

ocasionais, que o povo tem o direito de alterar ou abolir a constituição, mas que isso 

não significa que os legisladores, levados por uma maioria ocasional, podem violar o 

texto constitucional. Portanto, “até que o povo tenha, por um ato solene e oficial” 

(1993, p. 483) modificado a Constituição, estarão todos submetidos a ela e, antes da 

tal ato, nem mesmo a vontade do povo pode autorizar seus representantes a se 

desviar dos ditames constitucionais.   

Dessa forma, defende o autor que o judicial review é uma decorrência natural 

da teoria constitucional existente, sustentando ainda que é a única forma de assegurar 

que os poderes respeitem as limitações impostas e garantam que a Constituição não 

se torne letra morta. Argumenta Hamilton ainda que “os tribunais de justiça devem ser 

considerados os bastiões de uma Constituição limitada contra os abusos legislativos” 

(HAMILTON; MADISON; JAY, 1993, p. 482). 

Hamilton teve, desse modo, um importante papel em apresentar os 

argumentos que legitimavam o exercício do judicial review pelos juízes. Além disso, 

mais do que apresentar, ele colabora também para consolidação de tais ideias, sendo 

certo que exerceu influência no voto do Chief Justice Marshall. 

 

5.2. O VOTO DO CHIEF JUSTICE MARSHALL NO CASO MARBURY V. MADISON 

 

Como já exposto, coube à Suprema Corte, ao julgar o caso Marbury v. 

Madison, afirmar em definitivo sua competência para realizar o judicial review. O caso 

em questão se iniciou quando o presidente John Adams, nos últimos dias de seu 
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governo, criou uma série de cargos para o judiciário, nomeando para eles juízes 

partidários dos federalistas.  

Seu objetivo era manter a influência de seu campo político no judiciário, já que 

havia perdido a presidência para Tomas Jefferson, membro do Partido Democrata-

Republicano e opositor do Partido Federalista. No entanto, esses juízes foram 

nomeados às pressas e, mesmo tendo seus nomes aprovados pelo Senado, os 

termos de posse de alguns deles não foram enviados a tempo.  

Quando o novo presidente assumiu, ele instruiu seu secretário, James 

Madison, a não enviar os termos de posse faltantes. Willian Marbury foi um desses 

juízes que, apesar de nomeado, não conseguiu tomar posse pela falta do documento. 

Diante disso, ele impetrou um writ of mandamus na Suprema Corte para que ela 

ordenasse a Madison que enviasse o documento em questão (MENDES, 2017, fls. 50 

- 51).  

Ocorre que a Constituição Americana não atribuía à Suprema Corte a 

competência originária para julgar o writ em questão, tendo sido tal competência 

atribuída à Corte pela Lei Judiciária de 1789. Diante disso, na que talvez seja a 

decisão mais importante de sua história, a Suprema Corte negou a ordem. O Chief 

Justice Marshall foi o redator da decisão e argumentou que, apesar de Marbury ter 

direito à nomeação, não seria a Corte competente para julgar ação, pois o dispositivo 

da Lei Judiciária que outorgava tal competência à Corte seria inconstitucional.  

Defendeu Marshall que as competências originárias da Suprema Corte 

estavam dispostas na Constituição e a lei infraconstitucional, ao alargar essa 

competência, entrava em conflito com a Lei Maior, devendo o judiciário declará-la 

inválida (MENDES, 2017, fl. 52). Fundamentando sua decisão, defendeu ele que “os 

poderes da legislatura são definidos e limitados”, acrescentando que  

A Constituição ou é uma lei superior e predominante, e lei imutável pelas 
formas ordinárias; ou está no mesmo nível conjuntamente com as demais 
resoluções ordinárias da legislatura e, como as outras resoluções, é mutável 
quando a legislatura houver pode bem modificá-la. 
Se é verdadeira a primeira parte do dilema, então não é lei a resolução 
incompatível com a Constituição; se a segunda parte é verdadeira, então as 
constituições escritas são absurdas tentativas da parte do povo para delimitar 
um poder por sua natureza ilimitável (2016, p.163). 

 
Nesse sentido, defendeu Marshall que, certamente, os criadores de uma 

constituição escrita a consideravam lei fundamental, não existindo dúvida de que deve 

ser nula toda legislação com ela incompatível (2016, p. 163).  
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Por fim, defendendo a obrigação do judiciário em não aplicar a lei nula, 

apontou ele que cabe a este poder dizer o que é lei e, quando duas leis colidem, deve 

decidir sobre a eficácia dessas. Nesse sentido, quando conflitar uma lei e a 

Constituição, cabe ao juiz decidir qual é válida. Ora, tendo os tribunais por missão 

atender à Constituição e, sendo a Constituição superior a qualquer resolução da 

legislatura, não há dúvida de que o texto constitucional deve prevalecer (2016, p. 163-

164).  

Percebe-se, assim, que Marshall não trouxe em seu voto ideias inovadoras, 

mas, pelo contrário, apenas consolidou ideias há muito já construídas.  No entanto, 

isto não retira a importância do julgado, que teve um papel fundamental ao estabelecer 

o precedente que afirmou a competência dos Tribunais para exercer o judicial review, 

inserindo-o definitivamente no direito americano.  

 

6. CONCLUSÃO 

 
Demostrou-se no presente trabalho que o judicial review é fruto de um longo 

encadeamento de fatores históricos. Tais fatores possibilitaram o desenvolvimento de 

uma teoria constitucional que ofereceu os instrumentos conceituais necessários para 

a consolidação do controle judicial de constitucionalidade.   

Nessa construção histórica, foram relevantes a pré-existência de 

antecedentes que guardavam alguma semelhança com o controle judicial de 

constitucionalidade. Apontou-se, em primeiro lugar, a doutrina Coke, que já entendia 

ser válida a inaplicação por juízes de atos normativos considerados contrários à 

Common Law. Outrossim, mencionou-se ainda a verificação de incompatibilidade dos 

atos normativos coloniais face ao direito inglês. Existia no imaginário americano, 

portanto, um aparato conceitual que guarda semelhança com aquele necessário para 

a consolidação do judicial review. 

Por outro lado, apontou-se ainda como fator preponderante para o surgimento 

do controle judicial de constitucionalidade no direito americano a desconfiança em 

relação ao poder legislativo, que se iniciou durante o processo revolucionário e foi 

agudizada pela decepção vivenciada com o legislativo durante a Confederação.  

Após explicar os fatores históricos, passou-se a analisar como eles 

colaboraram para a construção de uma teoria constitucional necessária para o judicial 

review. Nesse sentido, foi demonstrado como a desconfiança em relação ao legislativo 
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ocasionou a construção, não só de uma Constituição que objetivasse limitar esse 

poder, mas também de mecanismos de contenção para assegurar que os poderes se 

mantivessem dentro de seus limites constitucionais.  

Dessa forma, foi demonstrado como passou a se ter no constitucionalismo 

americano uma teoria nas quais estão presentes as noções de constituição escrita, 

de diferenciação entre poder constituinte e poderes constituídos - sendo aquele 

superior a estes - , de supremacia da constituição, de rigidez constitucional e de 

atribuição de valor jurídico à Constituição, sendo demonstrado também como são 

esses elementos essenciais para o judicial review.  

Por fim, foi examinado o Federalista nº 78 com o objetivo de explorar as 

discussões teóricas existentes sobre o tema, e foi feito ainda um exame do voto do 

Chief Justice Marshall no caso Marbury v. Madison a fim de demonstrar como tal 

precedente, de enorme importância para a instituição do judicial review no direito 

americano, não apresentou uma inovação, mas apenas a consolidação de uma teoria 

já construída. 
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Abstract  
 

The present article analyses the historical conditions and the theoretical foundations 

that enabled the consolidation of the judicial review in American law. For such purpose, 

it was analysed the Bonham’s case and the judicial review of colonial acts as a 

precursor of judicial review. It also was examined the conflict between the settlers and 

the British parliament during the American Revolution and the troubled performance of 

the state legislature during the period of Confederation as historical factors that made 

possible the judicial review. Lastly, it was analysed some characteristics of the 

American constitution and of the constitutional theory developed in America, as well 

the use of these characteristics by Hamilton in the Federalist Paper nº 78 and by Chief 

Justice Marshall in Marbury v. Madison. The purpose of this article is to demonstrate 

that the judicial review was a result of a long historical process. 
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