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1. INTRODUÇÃO  
 

As leis devem amoldar-se ao sentimento de justiça do qual todo o ser 
humano é dotado.  

O desrespeito às leis iníquas e injustas tem marcado a história da 
humanidade. É célebre a tragédia grega de Sófocles, onde ANTÍGONA, não 
aceitando a proibição contida em decreto tirânico, editado pelo Rei Creonte, 
afronta a sua aplicação. Referida lei proibia, sob pena de morte, dar sepultura 
aos mortos em combate contra sua pátria, o que ocorrera com Polinices, irmão 
de ANTÍGONA.  

Sob o argumento de que o decreto não poderia contrariar as leis 
eternas, Antígona, imbuída de forte amor fraternal, expõe a própria vida, 
desrespeitando o direito do Estado, para fazer valer o direito justo, a lei natural 
e suprema, de ver o seu irmão ter um sepultamento digno.  

O esforço da humanidade e, em especial, dos súditos em relação aos 
reis, foi sempre no sentido de garantir que seus direitos fossem assegurados 
contra uma ação arbitrária, exteriorizada, entre outras formas, por meio de leis 
injustas.  

Nesse sentido, a materialização escrita dos direitos e garantias foi uma 
grande aspiração da sociedade, alcançando o seu primeiro êxito notável na 
Magna Carta de João Sem Terra, editada na Inglaterra, em 1215.  

As revoluções liberais do século XVIII deram ensejo à criação de 
Constituições escritas, garantidoras dos direitos fundamentais do homem, 
marcando o cenário mundial.  

Fundamentando-se na Igualdade, Liberdade e Fraternidade, os 
franceses construíram um dos mais importantes documentos da humanidade, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. FÁBIO KONDER 



COMPARATO, com a erudição que lhe é peculiar, expõe o alto grau de 
significado do referido documento:  

“Ela representa, por assim dizer, o atestado de óbito do Ancien Regime, 
constituído pela monarquia absoluta e pelos privilégios feudais, e, neste 
sentido, volta-se claramente para o passado. Mas o caráter abstrato e geral 
das fórmulas empregadas, algumas delas lapidares, tornou a Declaração de 
1789, daí em diante, uma espécie de carta geográfica fundamental para a 
navegação política nos mares do futuro, uma referência indispensável a 
todo projeto de constitucionalização dos povos.”1 

As Constituições são o repositório dos direitos e garantias mais caros 
aos seres humanos. Representam o documento de formação do Estado e de 
suas instituições e prescrevem os seus alicerces e estrutura fundamental.  

Dessa forma, a garantia de efetividade de tal documento assume um 
valor extraordinário.  

A declaração dos direitos da Constituição francesa de 1791 já 
assentava, como menciona COMPARATO, que o “Poder Legislativo não 
poderá fazer lei alguma que prejudique ou impeça o exercício dos direitos 
naturais e civis, consignados no presente título e garantidos pela 
Constituição;”2 

Todavia, referida Constituição não previu nenhum mecanismo de 
eliminação das leis contrárias ao seu texto.  

Esse mecanismo tomou forma em outro Continente, em decorrência do 
pragmatismo que sempre foi característica marcante do povo que o criou. 
Embora a Constituição dos Estados Unidos da América não reconhecesse 
expressamente o controle de constitucionalidade de leis, os seus fundamentos 
já estavam implícitos naquele documento e vieram a aflorar em 1803, quando a 
Suprema Corte foi chamada a analisar um conflito entre os Federalistas, que 
deixavam o poder, e os Republicanos, que o alcançavam. Em decisão célebre, 
o Chief Justice MARSHALL, entendeu que, caso a lei editada pelo Poder 
Legislativo contrariasse a Constituição, essa lei não poderia ser considerada 
válida. Se a Constituição representa o que há de mais importante para um povo 
e entendendo-se como tal impassível de ser modificada ordinariamente, a lei 
que contrarie os seus preceitos é inválida, nula de pleno direito, não podendo 
sequer ser considerada válida. Detendo o Poder Judiciário a prerrogativa de 
interpretar e aplicar as leis, diante de um conflito entre lei e Constituição, deve 
aplicar esta última, não levando em consideração a primeira.  

A idéia foi posteriormente assimilada por outros países, alguns deles 
com modificações sensíveis, como é o caso da Áustria, onde o intelecto de 
Hans Kelsen criou uma forma concentrada de verificação de 
constitucionalidade.  

Vislumbra-se, assim, a importância do controle de constitucionalidade 
como garantia da própria efetividade da Constituição. Garante a eficácia 
das normas constitucionais em relação ao legislador incauto, que edita lei ou 
ato normativo em desacordo com a vontade constitucional.  

                                                                 
1 Fábio Konder Comparato, a afirmação histórica dos direitos humanos, p.132. 
2 Ibid., p.141. 



Nesse sentido, o controle de constitucionalidade pode ser considerado a 
principal garantia constitucional, possuindo um grau superlativo, pois é garantia 
dos direitos, das próprias garantias constitucionais, enfim, de todo o conteúdo 
constitucional.  

Nessas breves considerações, representando parte de trabalho 
oferecido como monografia final na Escola Paulista de Magistratura, curso de 
Direito Público, procurarei mostrar a evolução histórica do controle de 
constitucionalidade e a sua dimensão atual.  

 
2. A DECISÃO MARBURY VS. MADISON E A INAUGURAÇÃO DO 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

A primeira noção que se deve ter no exame do controle de 
constitucionalidade de leis é a de que a sua existência está intimamente ligada 
à criação das Constituições escritas.  

Realmente, com a materialização escrita da Constituição foi se 
desenvolvendo a idéia de verificação da compatibilidade entre as leis 
aprovadas no Parlamento e o texto da Lei Maior.  

As Constituições representavam, como representam, um marco de 
conquistas de direitos para os cidadãos. São documentos que condensam 
movimentos sociais intensos e mesmo lutas sociais, ou revoluções, destinados 
ao reconhecimento de direitos dos indivíduos frente ao Estado, figurando, 
igualmente, como repositórios dos instrumentos de salvaguarda desses direitos 
(as chamadas garantias constitucionais).  

De pouca valia seria o registro escrito de tais direitos, tão caros e 
valiosos ao ser humano, se, em um momento posterior, a critério de um 
governante menos escrupuloso, pudessem ser aqueles direitos constitucionais 
suprimidos pelo processo legislativo comum, como se fossem uma simples lei 
ordinária, disciplinadora de assuntos comezinhos e diários.  

Tal entendimento refoge ao bom-senso e, portanto, logo se entendeu 
que as normas constitucionais estavam em um patamar superior ao das 
demais leis e só poderiam ser modificadas por um processo legislativo 
especial, mais dificultoso que o da lei ordinária.  

A Magna Carta editada na Inglaterra, em 1215, como visto, representa 
um marco no reconhecimento de direitos em um documento escrito.  

Em um regime feudal, como o da época, não seria o povo propriamente 
dito quem forçava o monarca a outorgar-lhe direitos, mas sim a nobreza e o 
clero, descontentes com os desmandos e tirania de João Sem Terra. Nesse 
sentido, JAYME DE ALTAVILA esclarece:  

“Devemos fixar bem as datas das frustrações reais e das confirmações 
púnicas da Magna Charta libertatum, no sentido de que não deixemos de 
louvar-se João Sem Terra por uma outorga estatucional feita sob a ameaça 
da nobreza e do clero, já que o povo, em tal regime feudalista, não podia 
pegar em armas contra aquele que segurava a coroa com os textos 
teológicos que lhe convinha invocar.”3  

                                                                 
3 Origem dos direitos dos povos, p.115. 



Ressalte-se que a Magna Carta demorou por volta de meio século para 
ser consagrada e efetivamente aplicada: “Redigida em latim, não estava ao 
alcance das inteligências comuns e não fossem cópias previamente tiradas 
pelos altos prelados, ter-se-ia perdido, porquanto JOÃO SEM TERRA não a 
quis registrar, premeditando a sua destruição.”4  

Embora esses documentos históricos representem a essência do Direito 
anglo-saxão, não existe até hoje na Inglaterra uma Constituição propriamente 
dita (Constituição formal). Por isso, o direito costumeiro inglês jamais ensejou a 
formulação de conceito similar ao de controle de constitucionalidade nos 
moldes atualmente conhecidos. Clèmerson Merlin CLÈVE afirma, com 
propriedade:  

“Como se sabe, o movimento constitucionalista, vitorioso na Europa 
continental com as revoluções burguesas, não se firmou entre os britânicos, 
cujo direito continuou a sustentar-se sobre as bases costumeiras, embora 
incorporando algumas importantes leis escritas.  

Entre os britânicos, portanto, não há lugar ainda hoje para a distinção formal 
entre leis constitucionais e leis ordinárias. Sendo a Constituição britânica 
costumeira, ela não deve nada à teorização decorrente das Constituições 
escritas formalizadas. Trata-se de Constituição que pode ser compreendida 
unicamente sobre o ponto de vista material.  

(...)  

Se a vontade do Parlamento, expressão da maioria, é ilimitada, inexistindo 
Constituição escrita, então não há lugar para a instituição de um mecanismo 
de fiscalização de constitucionalidade.”5  

Os ingleses sempre entenderam que o Parlamento era soberano. Assim, 
sendo a vontade do Parlamento a vontade da maioria e reconhecendo-se esta 
como ilimitada, não seria possível que um órgão estranho àquele viesse limitá-
la a pretexto de controle.  

A Constituição americana de 1787, por outro lado, trouxe ínsita a idéia 
de superioridade em relação às demais normas ordinárias, Hamilton já 
sustentava, em The Federalist, a competência judiciária para a interpretação 
das leis, bem como que a Constituição deveria ser vista pelos juízes como uma 
Lei Fundamental, em grau de superioridade em relação à lei ordinária. 
(POLETTI, controle da constitucionalidade das leis, Rio de Janeiro: Forense, 
1985, p.37, apud CLÈVE, a fiscalização abstrata de constitucionalidade no 
direito brasileiro, p. 64).  

É significativa a idéia de que o poder do governante é limitado; é 
delegado de forma estrita e não incondicional. Todavia, essa questão, embora 
latente, ainda não havia aflorado de maneira clara e objetiva em parte alguma 
do planeta, mesmo após a revolução burguesa, no século XIX. Ressalte-se que 
a Constituição americana não previa expressamente, como não prevê até hoje, 
o controle de constitucionalidade das leis.  

Ensina, com a cultura que lhe é peculiar, Raul Machado Horta:  
“No jusnaturalismo dos séculos XVII e XVIII, notadamente no pensamento 
de Vattel, encontram-se idéias que, desenvolvidas e enriquecidas 
posteriormente, vieram afirmar e construir a doutrina constitucional 

                                                                 
4 Ibid., p. 112. 
5 A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro, p.58. 



moderna. Constituem, de certo modo, o ponto de partida de um movimento 
de profunda irradiação, cujas fases culminantes assinalam as noções mais 
caras ao constitucionalismo moderno, tais como: poder constituinte, leis 
constitucionais e leis ordinárias, Constituição escrita e rígida, Constituição 
formal e Constituição material, reforma e intangibilidade constitucionais. 
Noções convergentes para uma direção comum: a supremacia da 
Constituição, cujas etapas consecutivas serão objetos de nosso exame.”6 

Nos Estados Unidos da América, como já mencionado, a primeira 
manifestação efetiva acerca da superioridade constitucional7 e, portanto, da 
possibilidade de o Poder Judiciário declarar inválido um ato contrário à 
Constituição, ocorreu no início do século XIX, exatamente em 1803, quando a 
Suprema Corte Americana foi chamada a analisar uma contenda entre 
Federalistas, que deixavam o poder, e Republicanos, que o alcançavam.  

Vale a pena um breve escorço histórico dessa decisão, pedra angular 
para a noção do controle de constitucionalidade de leis:  

“No caso Marbury v. Madison a Suprema Corte afirmou seu poder de rever 
leis do Congresso e invalidar aquelas que conflitassem com a Constituição.  

Durante as duas primeiras administrações, os presidentes George 
Washington e John Adams somente nomearam membros do Partido 
Federalista para cargos administrativos e do judiciário. Quando Thomas 
Jefferson venceu a eleição de 1800, o presidente Adams, federalista, 
começou a preencher rapidamente os cargos do ramo judiciário com 
membros de seu próprio partido, que serviriam vitaliciamente enquanto 
apresentassem ‘bom comportamento’. Em resposta, os Republicanos 
jeffersonianos rejeitaram a Lei do Judiciário de 1800, que criara vários 
novos juizados e cortes de comarca com juízes federalistas e ameaçaram 
de impeachment se a Suprema Corte derrubasse o estatuto de rejeição.  

Embora o presidente Adams tentasse preencher as vagas antes do final de 
seu mandato, não entregou vários comissionamentos. Assim, quando 
Jefferson tornou-se presidente, recusou-se a honrar as nomeações de 
último instante do presidente John Adams. Em resultado, William Marbury, 
um desses indicados, processou James Madison, o novo secretário de 
Estado e pediu à Suprema Corte que expedisse um mandado de entrega de 
seu comissionamento como juiz de paz.  

O novo chefe de Justiça, John Marshall, entendeu que, se a Suprema Corte 
expedisse um writ de mandamus, (uma ordem para forçar Madison a 
entregar o comissionamento), a administração Jefferson o ignoraria e, 
assim, a autoridade dos tribunais enfraqueceria significativamente. Por outro 
lado, se a Corte negasse o writ, bem poderia parecer que a justiça teria 
agido por medo. Ambos os casos constituiriam uma negação do princípio 
básico da supremacia da lei. Ao invés disso, Marshall encontrou uma base 
comum pela qual a Corte poderia punir os jeffersonianos por suas ações e, 
ao mesmo tempo, enaltecer o poder da Suprema Corte. Sua decisão, nesse 
caso, tem sido freqüentemente aclamada como um tour de force judicial.  

Basicamente, ele declarou que Madison deveria ter entregue o 
comissionamento a Marbury; no entanto, em sua sentença Marshall 
declarou que faltava à Corte o poder de exarar writs de mandamus. Embora 
um artigo da Lei do Judiciário de 1789 outorgasse à Corte o poder de exarar 
writs de mandamus, a Corte decidiu que isto excederia a autoridade 
outorgada à Corte ao amparo do Artigo III da Constituição e era, portanto, 
nula e sem efeito. Assim, embora o caso limitasse o poder da Corte em um 

                                                                 
6 Estudos de direito constitucional, p.135. 
7 Para uma visão mais aprofundada sobre a evolução da idéia de Constituição, vide Raul 
Machado Horta, op. cit., p.133-136, nota 6. 



sentido, de outro ele grandemente o ampliava ao estabelecer, em última 
análise, o poder da corte de declarar como inconstitucionais atos do 
Congresso. Tão importante quanto, enfatizou-se o fato de que a 
Constituição é a lei suprema da terra, e que a Suprema Corte é o árbitro e 
autoridade final da Constituição. Em resultado dessa decisão judicial, a 
Suprema Corte tornou-se um parceiro em igualdade de condições junto ao 
executivo.”8 

MARSHALL aquilatou da seguinte maneira o confronto entre lei e 
Constituição, no caso Marbury v. Madison:  

“A questão de se uma lei, repugnante à constituição, pode tornar-se a lei do 
país, é profundamente interessante aos Estados Unidos; mas, felizmente, 
não de intrincabilidade proporcional a seu interesse. Parece somente ser 
necessário reconhecerem-se certos princípios, supostamente há longo 
tempo e bem estabelecidos, para decidi-lo.  

Que ao povo cabe o direito original de estabelecer, para seu futuro governo, 
tantos princípios quantos, em seu parecer, devam conduzi-lo à sua própria 
felicidade, é a base na qual todo o tecido da América foi erigido. O exercício 
deste direito original é um exercício de grande esforço. Nem pode ele, nem 
deve, ser freqüentemente repetido. Os princípios, portanto, assim 
estabelecidos, são tidos como fundamentais. E como a autoridade da qual 
procedem é suprema, e raramente pode atuar, estão destinados a serem 
permanentes.  

Esse desejo original e supremo organiza o governo e outorga a diferentes 
departamentos seus respectivos poderes. Pode tanto estacionar aqui como 
estabelecer certos limites que não deverão ser transcendidos por esses 
departamentos.  

O governo dos Estados Unidos encaixa-se na última descrição. Os poderes 
do legislativo são definidos e limitados; e, para que esses limites não 
possam ser tratados em equívoco, nem esquecidos, a constituição é escrita. 
A que fim são esses poderes limitados e a que fim é essa limitação 
comprometida por escrito, se esses limites podem, a qualquer tempo, serem 
ultrapassados por aqueles tencionados de serem restringidos? A distinção 
entre um governo com poderes limitados e ilimitados é abolida quando 
esses limites não confinam as pessoas sobre as quais eles são impostos e 
quando os atos proibidos e atos permitidos são de igual obrigação. É 
proposição manifesta demais para ser contestada que a constituição 
controla qualquer ato legislativo que a ela repugne; ou que o legislativo 
pode alterar a constituição por lei ordinária.  

Entre essas alternativas não há meio termo. A constituição ou é uma lei 
suprema, não passível de modificação por meios ordinários ou está nivelada 
com as leis ordinárias e, como outras leis, é passível de ser alterada quando 
ao legislativo agrade alterá-la. Se a primeira parte da alternativa for 
verdadeira, então uma lei contrária à constituição não é lei; se a última parte 
for verdadeira, então as constituições escritas são tentativas absurdas, de 
parte do povo, de limitar um poder que é, de sua própria natureza, ilimitável.  

Certamente todos aqueles que têm constituições escritas enquadradas as 
contemplam como constituindo a lei fundamental e suprema da nação e, 
conseqüentemente, a teoria de todos esses governos deve ser que um ato 
do legislativo, que repugne à constituição, é nulo.  

Esta teoria está essencialmente ligada a uma constituição escrita e, 
conseqüentemente, deve ser considerada por esta corte como fundamental 

                                                                 
8  Fonte: Supreme.lp.findlaw.com/supreme_court/landmark/marbury.html” http:// 
Supreme.lp.findlaw. com/supreme_court/landmark/marbury.html. Tradução de Eleny Corina 
Heller, documento pertencente ao acervo da biblioteca da Procuradoria da ALESP.  



à nossa sociedade. Não são, portanto, de ser perder de vista maiores 
considerações sobre esta matéria.  

Se um ato do legislativo, que repugne à constituição, é nulo, será que ele, 
não obstante sua não validade, vincula as cortes e as obriga a dar-lhe 
efeito? Ou, em outras palavras, embora não seja lei, constitui esse ato uma 
norma tão operante como se fosse lei? Isto seria, de fato, subverter o que 
estava estabelecido em teoria; e pareceria, à primeira vista, um absurdo 
grosseiro demais para nele insistir-se. Deverá, no entanto, receber uma 
consideração mais atenta.”9  

Por outro lado, reconhecendo que a Constituição está em patamar 
superior às demais leis, a Suprema Corte afirma caber ao Poder Judiciário, em 
sua tarefa de interpretar as leis, não aplicar a lei, quando for contrária à 
Constituição, declarando-a nula, írrita de pleno direito. Nas palavras do 
eminente MARSHALL:  

“É enfaticamente área e dever do ramo judicial dizer o que é a lei. Os que 
aplicam a norma a casos particulares devem, necessariamente, expor e 
interpretar essa norma. Se duas leis conflitam uma com a outra, as cortes 
devem decidir sobre a operação de cada uma delas. Assim, se uma lei está 
em oposição à constituição; se ambas, a lei e a constituição, aplicam-se a 
um caso em particular de forma que a corte deva, seja decidir sobre aquele 
caso em conformidade à lei, não levando em conta a constituição, seja em 
conformidade à constituição, não levando em conta a lei, cabe à corte 
determinar quais dessas normas conflitantes regem o caso. Isto é da própria 
essência do dever judicial.  

Se, então, as cortes devem observar a constituição; e se a constituição é 
superior a qualquer lei ordinária do legislativo, a constituição, e não esse ato 
ordinário, deve reger o caso ao qual ambas se aplicam.  

Os que, então, controvertem o princípio de que a constituição deve ser 
considerada, na corte, como lei suprema, ficam reduzidos à necessidade de 
manter que as cortes devem fechar seus olhos à constituição e ver apenas 
a lei.  

Essa doutrina subverteria a própria fundação de todas as constituições 
escritas. Ela declararia que uma lei que, de acordo com os princípios e a 
teoria de nosso governo, é inteiramente nula, ainda assim seria, na prática, 
completamente obrigatória. Ela declararia que, se cabe ao legislativo fazer o 
que é expressamente vedado, essa lei, não obstante a expressa vedação, 
é, em realidade, dotada de efetividade. Seria dar ao legislativo uma 
onipotência prática e real, com o mesmo fôlego com o qual professa 
restringir seus poderes com limites estreitos. Está prescrevendo limites e 
declarando que aqueles limites podem ser ultrapassados a bel prazer.”10 

Por fim, constate-se o valor dado pela Suprema Corte às Constituições 
escritas, segundo as palavras do eminente magistrado:  

“Que isto assim reduz a nada o que temos tido como o maior 
aperfeiçoamento em instituições políticas, uma constituição escrita, seria, de 
si, suficiente, na América, onde as constituições escritas têm sido vistas 
com tanta reverência, para rejeitar-se a interpretação. Mas as peculiares 
expressões da constituição dos Estados Unidos fornecem argumentos 
adicionais em favor de sua rejeição.  

O poder judiciário dos Estados Unidos estende-se a todos os casos de 
surgimento ao amparo da constituição.  

                                                                 
9 Fonte: http://www.usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/9.htm. Tradução de Eleny 
Corina Heller, documento pertencente ao acervo da Procuradoria da ALESP. 
10 Ibid. 



Poderia ser de intenção daqueles que concedem esse poder dizer que, ao 
empregar a constituição, [esse poder] não deveria ser visto naquela? Que 
um caso de surgimento ao amparo da constituição deveria ser decidido sem 
se examinar o instrumento ao amparo do qual tem ele surgimento?  

Isto é extravagante demais para ser mantido.  

(...)  

Assim, a específica fraseologia da constituição dos Estados Unidos confirma 
e reforça o princípio, suposto como sendo essencial a todas as constituições 
escritas, que uma lei que repugna à constituição é nula; e que os tribunais, 
bem como demais departamentos, estão obrigados por esse instrumento.  

A lei não deve surtir efeitos.”11  

O raciocínio desenvolvido por Marshall é extremamente lógico: se a 
Constituição encontra-se em um patamar superior ao da lei ordinária (e essa 
posição decorre logicamente do fato de ser escrita a Constituição e revelar 
ideais superiores de um povo); em caso de edição de lei ordinária que seja 
contrária aos termos da Constituição, a conseqüência inevitável será de que a 
lei não poderá ser considerada válida, sob pena de se suprimir a própria 
Constituição. O Poder Judiciário, em sua tarefa de interpretar e aplicar as leis, 
caso se depare com um conflito entre Constituição e lei ordinária, ambas 
regulando, de forma diversa, a mesma matéria, deve afastar a última, aplicando 
a Constituição. Uma lei que contraponha a Carta Magna não pode sequer ser 
considerada lei, é um ato írrito, nulo de pleno direito: “the unconstitutional law is 
no law at all.”  

Vislumbra-se que a decisão do Chief Justice Marshall tem importância 
vital, tanto ao reconhecer a supremacia da Constituição em relação aos demais 
atos do Congresso, quanto forjando a tese de estar o Poder Judiciário apto a 
declarar a invalidade de uma lei por desrespeito à Constituição.  

 
3. A EVOLUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE NO 
DIREITO BRASILEIRO  

Entre nós, o controle de constitucionalidade foi implantado de maneira 
paulatina, à medida que eram assimilados os conceitos doutrinários 
desenvolvidos em outras nações, tendo sido criado, ao fim, um sistema sui 
generis, com características próprias.  
 
3.1. A Constituição do Império de 1824  

A Constituição do Império de 1824, por influência do Direito europeu, 
não previa o controle de constitucionalidade.  

O Brasil era muito influenciado pelas concepções políticas em voga na 
Europa, em particular na França e na Inglaterra. Como visto, nesses países 
não se atribuía ao Poder Judiciário a prerrogativa conhecida nos Estados 
Unidos como judicial review, implementada na célebre decisão Marbury vs. 
Madison, que consistia na possibilidade de o Judiciário não aplicar as leis, 
quando contrastassem com o teor da Constituição.  

                                                                 
11 Ibid. 



Tanto na França quanto na Inglaterra, sempre estiveram presentes as 
idéias de supremacia do Parlamento (Inglaterra) e da lei enquanto vontade 
geral, cristalizada pelo Legislativo e, assim, imune a outras fiscalizações 
(França).  

Mais ainda, a Constituição do Império previa a existência do Poder 
Moderador, a cargo do próprio Imperador, a quem cabia implementar as 
medidas necessárias à manutenção da harmonia entre os Poderes. Assim, não 
havia espaço para a instituição de um controle de constitucionalidade.  

Clémerson Merlin Clève, esclarece, nesse sentido, que:  
“Não foi apenas o dogma da soberania do Parlamento que impediu a 
emergência da fiscalização jurisdicional da constitucionalidade no período 
monárquico. O Imperador, enquanto detentor do Poder Moderador, exercia 
uma função de coordenação; por isso competia a ele (art. 98) manter a 
‘independência, o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes’. Ora, o 
papel constitucional atribuído ao Poder Moderador, ‘chave de toda a 
organização política’ nos termos da Constituição, praticamente inviabilizava 
o exercício da função de fiscalização constitucional pelo Judiciário. Sim, 
porque, nos termos da Constituição de 1824, ao Imperador cumpria resolver 
os conflitos envolvendo Poderes, e não ao Judiciário.”12 

 
3.2. A Constituição Republicana de 1891  

Com a proclamação da República (1889), o Direito brasileiro sofreria 
uma profunda reformulação.  

Já não era mais a Europa, mas sim os Estados Unidos da América a 
nossa principal fonte de inspiração, não raro através do talento de Rui Barbosa.  

Além do sistema de governo republicano, é adotado no Brasil o regime 
presidencialista; o legislativo bicameral, sendo o Senado composto de 
representantes dos Estados; e a forma federativa de Estado.  

Também incorporado foi o sistema americano de controle de 
constitucionalidade de leis, a judicial review.  

A competência para a fiscalização da constitucionalidade era atribuída 
pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal, na alínea ‘a’, do parágrafo 1º, 
do artigo 59, que possuía o seguinte teor:  

“Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete:  

(...)  

§ 1o Das sentenças das justiças dos Estados, em última instância, haverá 
recurso para o Supremo Tribunal Federal:  

(...)  

b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos governos dos 
Estados em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do 
tribunal do Estado considerar válidos esses atos, ou essas leis 
impugnadas.”  

Implantado estava o controle de constitucionalidade no Brasil, como se 
vê, de caráter difuso, incidental e repressivo ou sucessivo. Inicialmente, o 
Judiciário não se utilizou muito dessa potente ferramenta que lhe era atribuída, 
                                                                 
12 A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro, p.81. 



passando a assimilar os novos institutos a partir de trabalhos de doutrina, em 
especial dos de Rui Barbosa.  

O dispositivo constitucional acima citado foi disciplinado pela Lei n. 221, 
de 20 de novembro de 1894. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS e GILMAR 
FERREIRA MENDES (2001, p. 223) esclarecem acerca do artigo 13, parágrafo 
10 da referida lei13:  

“Não havia mais dúvida quanto ao poder outorgado aos órgãos 
jurisdicionais para exercer o controle de constitucionalidade. A reforma 
constitucional de 1926 procedeu algumas alterações, sem modificar, no 
entanto, a substância.”14 

 
3.3. A Constituição de 1934  

A Constituição promulgada em 1934 como resultado, entre outros 
fatores, do movimento representado pela Revolução Constitucionalista de 
1932, suscitado pelo Estado de São Paulo, manteve o controle de 
constitucionalidade difuso, incidental e repressivo ou sucessivo, aos moldes do 
sistema americano, introduzindo, por outro lado, diversas melhorias e 
aperfeiçoamentos na fiscalização de constitucionalidade.  

Entre as modificações mais importantes estão a exigência de quorum de 
maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade (art. 179)15, 
segundo a tendência da jurisprudência norte-americana. Essa importante regra 
permanece até hoje em nosso Direito e é conhecida como princípio da 
reserva de plenário, a ser analisado adiante.  

Atribuiu-se, outrossim, ao Senado (art. 91, IV) a competência de 
“suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, 
deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais 
pelo Poder Judiciário”, conferindo ao Procurador-Geral da República, em face 
de declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema, comunicar a 
“decisão ao Senado Federal para os fins do art. 91, n. IV, e bem assim à 
autoridade legislativa ou executiva, de que tenha emanado a lei ou ato.” (art. 
96). Pretendeu-se, desse modo, dar às decisões da Corte Máxima eficácia erga 
omnes, sistema posteriormente repetido nas Constituições posteriores, 
inclusive na atual (C. F., art. 52, X).  

Por fim, a Constituição de 1934 criou a representação interventiva, 
também a cargo do Procurador-Geral da República e sujeita à competência 
originária do Supremo Tribunal Federal. Acerca do tema, esclarecem IVES 
GANDRA DA SILVA MARTINS e GILMAR FERREIRA MENDES:  

“Talvez a mais fecunda e inovadora alteração introduzida pelo Texto Magno de 
1934 se refira à ‘declaração de inconstitucionalidade para evitar a intervenção 
federal’, tal como a denominou Bandeira de Mello, isto é, a representação 
interventiva, confiada ao Procurador-Geral da República, nas hipóteses de ofensa 

                                                                 
13 “Art. 13. Os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de 
aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos 
manifestamente incompatíveis com as leis ou com esta Constituição.” 
14 Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à lei n. 9.868, de 10-11-1999, p. 
223. 
15 “Art. 179. Só por maioria absoluta de votos da totalidade de seus juízes, poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.” 



aos princípios consagrados no art. 7o, I, a a h, da Constituição. Cuidava-se de 
fórmula peculiar de composição judicial dos conflitos federativos, que condicionava 
a eficácia da lei interventiva, de iniciativa do Senado (art. 41, § 3o), à declaração 
de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal (art. 12, § 2o).  

(...)  

Esse controle judicial configurava, segundo Pedro Calmon, um sucedâneo do 
direito de veto, atribuindo-se à Suprema Corte o poder de declarar a 
constitucionalidade da lei de intervenção e firmar, ipso facto, a 
inconstitucionalidade da lei ou ato estadual. Advirta-se, porém, que não se tratava 
de formulação de um juízo político, exclusivo do Poder Legislativo, mas de exame 
puramente jurídico.”16 

Apesar de sua breve vigência, tratava-se de Constituição bastante 
evoluída.  

 
3.4. A Constituição de 1937  

O regime do Estado Novo era inegavelmente uma ditadura, onde a 
Constituição não passava de mero instrumento retórico destinado a legitimá-la. 
Em relação ao controle de constitucionalidade, algumas modificações foram 
feitas, em geral, representando um retrocesso.  

Ficou mantida a fiscalização difusa, incidental e repressiva ou sucessiva, 
bem como a exigência de voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal 
para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do Presidente da 
República.  

A representação interventiva, todavia, não foi albergada pela 
Constituição de 1937, nem a faculdade de suspensão, pelo Senado Federal, da 
lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.  

Norma de caráter estritamente centralizador, tendente a atenuar o poder 
do Judiciário, foi a instituída pelo parágrafo único do artigo 96 da Carta de 37, 
que permitia, 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 de cada uma das Câmaras, ficará sem efeito 
a decisão do Tribunal”.  

Estranhamente, portanto, o voto qualificado de dois terços do Congresso 
poderia transformar a lei inconstitucional em constitucional e fazer tábua rasa 
da decisão do Supremo Tribunal Federal. Referido dispositivo foi revogado pela 
Lei Constitucional n. 18.  

 
3.5 A Constituição de 1946 e a instauração do controle abstrato de 
constitucionalidade de leis e atos normativos pela Emenda nº 16, de 
26.11.1965  

Ressurge, com a Constituição de 1946, entre nós, o regime democrático.  

                                                                 
16 Op. cit., p. 24-25, nota 14. 



A Carta de 1946 assemelha-se mais à de 1934 que a de 37. Não 
possuía dispositivo semelhante ao artigo 96 desta última, que, como visto, dava 
ensejo ao Presidente da República submeter novamente ao Congresso a lei 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.  

O controle concreto, pela via de exceção ou defesa, foi mantido em seus 
contornos iniciais. O artigo 101, inciso III, alínea “a”, atribuía ao Supremo 
Tribunal Federal a competência de julgar, em recurso extraordinário, as causas 
decididas em única ou última instância por outros tribunais ou juízes “quando a 
decisão for contrária a dispositivos dessa Constituição ou à letra de tratado ou 
lei federal.”  

Também mantida foi a competência do Senado Federal de suspender a 
execução de lei ou decreto declarados inconstitucionais, restando claro, pelo 
teor de seu artigo 64, que a suspensão dependia de decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal e não de qualquer decisão judicial.17 

A exigência do voto da maioria absoluta dos membros dos tribunais para 
a declaração de inconstitucionalidade também foi mantida.18 

A representação interventiva é reintroduzida, mas com roupagem distinta 
daquela que possuía na Constituição de 1934.  

Na forma federativa de Estado, há uma divisão de competências entre 
os entes federativos - até a Carta de 1988, no Brasil, eram entes federativos 
apenas a União e os Estados-membros; atualmente também os Municípios 
fazem parte da Federação-, ensejando que estes entes gozem de autonomia 
na gestão de sua esfera de poder, resguardando-se a soberania apenas à 
Nação.  

Na Federação, vigora o princípio de não intervenção de um ente em 
outro, em respeito à mútua autonomia.  

Todavia, as Constituições passaram a prever a hipótese de intervenção, 
em situações graves e excepcionais, com vistas à preservação do pacto 
federativo. O artigo 7o da Constituição de 1946 deixava claro que o Governo 
Federal não interviria nos Estados, salvo para:  

I - manter a integridade nacional;  

II - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro;  

III - pôr termo a guerra civil;  

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos poderes estaduais;  

V - assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária;  

VI - reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, 
suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da dívida externa 
fundada;  

VII -assegurar a observância dos seguintes princípios:  

a) forma republicana federativa;  

b) independência e harmonia dos poderes;  
                                                                 
17 “Art. 64. Incumbe ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou 
decreto declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. 
18 “Art. 200. Só pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público”. 



c) temporaridade das funções eletivas, limitada a duração destas à das 
funções federais correspondentes;  

d) proibição da reeleição de governadores e prefeitos para o período 
imediato;  

e) autonomia municipal;  

f) prestação de contas da administração;  

g) garantias do Poder Judiciário.  

A hipótese prevista no inciso VII é aquela que dá ensejo à representação 
interventiva. Trata-se da defesa dos denominados princípios sensíveis, núcleo 
da Constituição.  

A intervenção, nos termos do artigo 8o, seria decretada por lei federal, 
mediante o seguinte procedimento: o ato argüido de inconstitucional seria 
submetido ao Procurador-Geral da República e este, formularia representação 
ao Supremo Tribunal Federal, a quem era atribuída a competência para 
decretar a intervenção (art. 8o, § único).  

Decretada a intervenção pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso 
Nacional apenas limitar-se-ia “a suspender a execução do ato argüido de 
inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o restabelecimento da 
normalidade no Estado.” (art. 13).  

De qualquer forma, uma vez cessados os motivos da intervenção, as 
autoridades estaduais afastadas retornariam aos seus cargos (art. 14).  

Houve, no desenvolver da aplicação de referido instituto, dissenso 
quanto à atuação do Procurador-Geral da República, no sentido de, tendo 
recebido o pedido de representação, estar obrigado a formulá-la ao Tribunal 
Supremo ou não.  

PAULO BONAVIDES relata a controvérsia:  
“Ao julgar improcedente uma Reclamação do Movimento Democrático 
Brasileiro contra o Procurador-Geral da República, por haver este, em 
despacho, mandado arquivar uma representação que lhe fora dirigida por 
aquela organização partidária argüindo a inconstitucionalidade do Decreto-
lei n. 1.077, de 26 de janeiro de 1970, que estabelecera a censura prévia na 
divulgação de livros e periódicos, o Supremo Tribunal Federal, em Acórdão 
de 10 de março de 1971, interpretou, com toda a rigidez, a competência 
exclusiva do Procurador-Geral da República tocante à iniciativa da ação 
direta de inconstitucionalidade.  

Desse julgado de nossa Corte suprema o único voto discordante foi o do 
Ministro Adauto Cardoso.  

A controvérsia girou basicamente ao redor desse ponto: É o Procurador-
Geral da República, ao tomar conhecimento de inconstitucionalidade 
argüida em representação que lhe seja encaminhada por qualquer 
interessado, obrigado a apresentá-la perante o Supremo Tribunal Federal, 
ou poderia deixar de fazê-lo, determinando o seu arquivamento.  

O entendimento dos que concluíam pela obrigatoriedade repousava no 
argumento de que se não o fizesse, o Procurador-Geral da República ter-se-
ia convertido ele mesmo no juiz da representação, usurpando assim a 
competência daquela Corte.   

O Acórdão do Supremo foi porém noutro sentido, ao reconhecer que a 
titularidade da representação é exclusiva do Procurador-Geral da República, 
conforme se deduz do texto constitucional, e que somente ele possui 



legitimação ativa para promover a ação direta de inconstitucionalidade em 
abstrato.  

Obrigado que fosse a encaminhar ao Supremo toda representação que lhe 
chegasse às mãos, já não seria titular exclusivo daquela competência, 
repartida por esse desvio hermenêutico com todos os cidadãos. O papel do 
Procurador-Geral da República ficaria pois em larga escala rebaixado ao de 
mensageiro ou intermediário de representações doutra fonte primária e 
paralela - qualquer interessado - a quem a Constituição, ao instituir a ação 
direta de inconstitucionalidade, não concedera a titularidade dessa 
representação, nem o direito de movimentar aquele controle previsto na 
competência originária do Supremo.   

Afigura-se-nos, todavia, que em razão da relevância da matéria 
constitucional deve o Procurador-Geral da República encaminhar a 
representação, ainda que com parecer contrário. De sorte que, em assim 
procedendo, não subtrairá a matéria argüida de inconstitucionalidade ao 
conhecimento da Corte e esta, se entender que há no caso representação 
sem titular, determinará o seu arquivamento.”19 

O esclarecimento desse ponto tem grande importância para a 
compreensão de inovação trazida pela Carta de 1988, que ampliou 
significativamente o rol de legitimados para a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade, democratizando o instituto20. Deveras, sabendo-se que o 
Procurador-Geral da República era cargo de livre nomeação do Presidente da 
República, bem como que ele, até a Constituição de 1988, exercia 
cumulativamente as funções de representação judicial da União Federal e a de 
Chefe do Ministério Público Federal (a Constituição de 1988 cindiu essas 
funções com a criação da Advocacia-Geral da União), ao menos maculada 
estaria a sua imparcialidade para escolher entre propor ou não esse 
importantíssimo instrumento de controle que se materializava na representação 
de inconstitucionalidade.  

Corrigindo tal imperfeição, foi muito feliz o Constituinte de 1988, sendo 
de tal importância o alargamento da legitimação ativa para o controle de 
constitucionalidade que, ao facultar aos Estados-membros a instituição de ação 
direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual, a única ressalva feita foi a 
de vedar a atribuição de agir a um único órgão (Constituição Federal, artigo 
125, § 2o).  

Ressalte-se, por fim, que a representação de inconstitucionalidade é 
verdadeiro processo de controle concentrado da constitucionalidade (embora 
concreto, pois vale para a específica situação que lhe dá causa), que daria 
ensejo à implantação da ação direta de inconstitucionalidade de leis e atos 
normativos entre nós, no ano de 1965, como se verá em seguida.  

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS e GILMAR FERREIRA MENDES, 
citando douto Acórdão da lavra do Ministro Castro Nunes mostram o caráter 
inovador da competência atribuída à Colenda Corte:  

“O Supremo Tribunal Federal exercia, pois, a função de ‘árbitro final do 
contencioso de inconstitucionalidade’. Não se tratava, porém, de afastar, 
simplesmente, a aplicação da lei inconstitucional. A pronúncia da 
inconstitucionalidade, nesse processo, tinha dimensão diferenciada, como 
se pode ler no magnífico voto de Castro Nunes:  

                                                                 
19 Curso de direito constitucional, p.299-300.  
20 C. F., art. 103. 



‘Atribuição nova, que o Supremo Tribunal é chamado a exercer pela 
primeira vez e cuja eficácia está confiada, pela Constituição, em primeira 
mão, ao patriotismo do próprio legislador estadual no cumprir, de pronto, a 
decisão e, se necessário, ao Congresso Nacional, na compreensão 
esclarecida da sua função coordenada a do Tribunal, não será inútil o 
exame desses aspectos, visando delimitar a extensão, a executoriedade e a 
conclusividade do julgado.  

Na declaração em espécie, o Judiciário arreda a lei, decide o caso por 
inaplicação dela, e executa, ele mesmo, o seu arresto.  

Trata-se, aqui, porém, de inconstitucionalidade em tese, e nisso consiste a 
inovação desconhecida entre nós na prática judicial, porquanto até então 
não permitida pela Constituição.  

Em tais casos a inconstitucionalidade declarada não se resolve na 
inaplicação da lei ao caso ou no julgamento do direito questionado por 
abstração do texto legal comprometido; resolve-se por uma fórmula 
legislativa ou quase legislativa que vem a ser a não-vigência, virtualmente 
decretada, de uma dada lei.  

(...) é uma inconstitucionalidade declarada erga omnes, e não somente 
entre as partes; a lei não foi arredada apenas em concreto; foi cessada para 
todos os efeitos’.”21  

Vislumbram-se aí as pedras fundamentais do controle concentrado de 
constitucionalidade, quais sejam: o exercício de uma atividade “legislativa ou 
quase-legislativa”, nas palavras do Ministro CASTRO NUNES, a verificação de 
uma inconstitucionalidade em tese; e a declaração com efeitos erga omnes, 
extirpando a lei do ordenamento jurídico.  

A implantação entre nós da ação direta de inconstitucionalidade 
propriamente dita ocorreria com a edição da Emenda n. 16, de 26/11/1965.  

 
3.6. A Emenda n. 16, de 26 de novembro de 1965  

Ao alterar o artigo 101 da Carta de 1946, inserindo no item I, a alínea “k”, 
a Emenda n. 16 instituiu no Brasil a fiscalização abstrata de 
constitucionalidade, atribuindo ao Supremo Tribunal Federal a competência 
originária de apreciar “a representação contra a inconstitucionalidade de lei ou 
ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-
Geral da República.”  

Trata-se de representação genérica, apta a resguardar todos os 
dispositivos da Constituição. Elucida a questão, diferenciando-a da 
representação interventiva, CLÈMERSON MERLIN CLÈVE:  

“A representação instituída pela Emenda Constitucional 16/65 não se 
confunde com a representação interventiva. Consiste esta em mecanismo 
de solução de conflito entre a União e uma coletividade política estadual. 
Por isso, apenas a violação dos princípios constitucionais sensíveis pode 
autorizar a sua propositura pelo Procurador-Geral da República. Cuida-se, 
ao contrário, o mecanismo instituído pela Emenda 16/65, de representação 
genérica, apta a garantir a observância de todos os dispositivos da 
Constituição. A representação interventiva implica uma fiscalização concreta 
de constitucionalidade, embora realizada em sede de ação direta; presta-se 
exatamente para a solução de um conflito federativo. Com a representação 

                                                                 
21 Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999, 
p.37-38. 



genérica, ao contrário, manifesta-se modo de fiscalização abstrata da 
constitucionalidade, já porque em semelhante situação estará em jogo a 
compatibilidade, em abstrato (em tese), de um dispositivo normativo 
infraconstitucional contrastado com a Lei Fundamental da República.”22  

Também aos Estados-membros foi conferida a faculdade de instituir 
mecanismo de controle de constitucionalidade das leis municipais, em face da 
Constituição do Estado, de competência dos Tribunais de Justiça (E. C. 16/65, 
que acrescentou o inciso XII ao artigo 124 da Constituição de 1946).  

 
3.7. A Constituição de 1967/69  

Com a tomada do poder pelos militares, em 1964, o regime democrático 
sofria novamente uma ruptura. Na exposição de motivos do Ato Institucional de 
09 de abril de 1964, assim se manifestavam os novos governantes:  

“[...]  

A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se 
manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais 
expressiva e mais radical de Poder Constituinte. Assim, a revolução 
vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o 
governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se 
contém a foca normativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas 
jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua 
vitória. Os chefes da revolução vitoriosa, graças à ação das Forças 
Armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representam o Povo e em seu 
nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único titular.”  

Para “demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo 
revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a 
modificá-la, apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República 
(...)”.23 

Com essas premissas pode-se melhor compreender as modificações 
instituídas pela Constituição de 1967. A tônica dessa Carta era a de fortalecer a 
pessoa do Presidente da República.  

O controle concreto de constitucionalidade, ou seja, aquele exercido 
incidentalmente em um processo entre partes, pela via de exceção ou defesa, 
não sofreu modificações.  

Na representação interventiva, a competência para suspender o ato 
normativo estadual foi transferida do Congresso Nacional para as mãos do 
Presidente da República, por força do disposto no § 2o, do artigo 11.  

A Carta de 1967 não trouxe o dispositivo constante da Emenda 
16/65 que autorizava a criação da representação de inconstitucionalidade 
no âmbito estadual, não havendo previsão, portanto, para a criação de 
fiscalização de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em 
face das Constituições estaduais, de competência originária dos tribunais de 
Justiça.  

Ressalte-se, todavia, que a realidade brasileira, na época, era bastante 
instável. Em 13 de dezembro de 1968 seria baixado o Ato Institucional n. 5, que 
                                                                 
22 A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro, p.88-89. 
23 Exposição de motivos do Ato Institucional de 09 de abril de 1964. 



outorgava diversos poderes ao Presidente da República, como os de decretar o 
recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
de Vereadores, ficando, assim, o Presidente autorizado a legislar em todas as 
matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei 
Orgânica dos Municípios (art. 2o e seu parágrafo único). O artigo 3º do referido 
Ato Institucional atribuía ao Presidente da República a competência de, “no 
interesse nacional, [...] decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem 
as limitações previstas na Constituição.”  

A Emenda Constitucional n. 1, de 1969, por sua vez, permitiu, 
inovadoramente, a representação interventiva pelos Estados-membros, isto é, 
a prerrogativa de, nos moldes federais, provocar a fiscalização de 
constitucionalidade da lei municipal em face dos princípios constitucionais 
sensíveis da Constituição estadual.  

A Emenda Constitucional nº 7/77 atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a 
competência para interpretar, com efeito vinculante, ato normativo federal ou 
estadual, outorgando ao Procurador-Geral da República a legitimidade para 
propor essa representação (art. 119, I, “e”). Previu também esta Emenda a 
possibilidade de concessão de medida cautelar em sede de representação de 
inconstitucionalidade (art. 119, I, “p”).  

 
3.8. A Constituição de 1988  

A Carta Federal de 1988, resultado da abertura democrática, trouxe 
profundas modificações no ordenamento jurídico pátrio e em especial no 
controle de constitucionalidade de leis e atos normativos.  

Ficou consagrado um criativo sistema misto de fiscalização de 
constitucionalidade, que engloba a judicial review, isto é, a fiscalização 
concreta, incidental e difusa, nos moldes americanos, exercida pela via de 
exceção ou defesa, bem como a fiscalização abstrata, principal e concentrada, 
exercida pela via da ação direta, com inspiração no direito austríaco e nas 
formulações de Hans Kelsen.  

A representação de inconstitucionalidade passou a ser chamada de 
ação direta de inconstitucionalidade, prevista como competência originária do 
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a”).  

Podem ser apontadas as seguintes modificações significativas em 
relação ao regime anterior: (i) a legitimação para a propositura da ação direta 
de inconstitucionalidade, que era exclusiva do Procurador-Geral da República, 
foi consideravelmente ampliada, reconhecendo-se a sua importância jurídica 
(art. 103, inciso I a IX); (ii) tornou-se obrigatória a manifestação do 
Procurador-Geral da República nas ações diretas de inconstitucionalidade 
(art. 103, § 1o); (iii) cria-se a figura do Advogado-Geral da União, a quem 
cabe a representação judicial e consultoria da União e, em sede de ação direta 
de inconstitucionalidade, a defesa do ato ou texto impugnado (art. 103, § 
3o); (iv) criou-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 
2o) e o mandado de injunção (art. 5o, LXXI); (v) criou-se um mecanismo 
destinado à argüição de descumprimento de preceito fundamental 
decorrente da Constituição (art. 102, parágrafo único, regulamentado, 
posteriormente, pela Lei 9.882/99); (vi) atribuiu ao Senado Federal a 



competência de retirar a eficácia de lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X); 
(vii) reconheceu expressamente a possibilidade de os Estados-membros 
instituírem representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Carta estadual (art. 125, § 
2o).  

A par dessas modificações, a Constituição Cidadã, como ficou 
conhecida, não reproduziu o dispositivo introduzido pela E.C. n. 7/77, que 
atribuía ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar representação 
para fins de interpretação.  

A Emenda Constitucional n. 3, de 1993 instituiu a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, de competência originária 
do Supremo Tribunal Federal, dando nova redação aos artigos 102 e 103 da 
Carta Federal. As decisões definitivas de mérito, proferidas nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder 
Executivo.  

Estava, assim, aberta a possibilidade de instituição de um mecanismo de 
fiscalização de constitucionalidade de caráter dúplice, que atenderia aos 
postulados da economia processual. Proclamada a constitucionalidade da lei, 
julgar-se-á procedente a ação declaratória de constitucionalidade e 
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e, proclamada a 
inconstitucionalidade, ocorrerá o inverso. Esse caráter dúplice foi reconhecido 
pela Lei federal 9.968, de 1999, art. 23, parágrafo único.  
 
4. CONCLUSÃO: O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO SÉCULO 
XXI  

Em nosso país, o controle de constitucionalidade já está assentado na 
cultura jurídica e é utilizado em grande escala. Desde a promulgação da 
Constituição de 1988 já foram ajuizadas mais de 2800 ações diretas de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.  

Portanto, a atividade legislativa de hoje precisa ser qualificada. O 
controle sobre a sua produção incide tanto durante o processo legislativo 
(controle preventivo, prévio ou a priori) como depois de aprovada a lei (controle 
repressivo, sucessivo ou a posteriori), este último realizado por meio de ação 
direta e pela via de exceção ou defesa, quando o Poder Judiciário analisa a 
inconstitucionalidade em um caso concreto.  

Por outro lado, o grande número de questionamentos acerca da 
constitucionalidade das normas enseja a perquirição acerca da necessidade de 
um tribunal que se dedique exclusivamente à analise dessas espécies.  

Em outros países, especialmente da Europa continental, há um tribunal, 
inserido ou não no Poder Judiciário, a quem cabe, exclusivamente, a análise da 
constitucionalidade das normas.  

Já entre nós, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal cumula as 
funções de última instância recursal, agregando, outrossim, competências 
originárias e somando essas tarefas à de Tribunal Constitucional, encarregado 



da defesa da Constituição (C. F., art. 102, caput). Assim, a possibilidade de 
criação de um tribunal com competência exclusiva para a análise de 
constitucionalidade é uma possível tendência em nosso direito, já havendo 
estudos aprofundados nesse sentido, citando-se, apenas a título de exemplo 
aqueles elaborados pelos professores Alexandre de Moraes24 e André Ramos 
Tavares.25 

Em um âmbito ainda mais abrangente, diante das posturas beligerantes 
e desrespeitadoras da ordem mundial perpretadas recentemente, já se cogita 
acerca de um Estado de Direito universal. Só assim, os direitos dos cidadãos 
de todo o planeta poderiam ser respeitados sem reservas. Caso essa, à 
primeira vista utópica, proposta for algum dia implantada, o Estado de Direito 
Internacional só poderia viabilizar-se mediante um modelo de separação de 
Poderes e dotado da garantia de controle de constitucionalidade das normas 
editadas pelas diversas nações que vierem a compô-lo, tendo como parâmetro 
um estatuto protetivo internacional.  

Em intrigante artigo, publicado na Folha de São Paulo de 27 de janeiro 
de 2003, página A 3, sob o título “Para que servem as Nações Unidas?”, o 
percuciente professor COMPARATO faz as seguintes observações, visando a 
proteção dos interesses da humanidade:  

“É claro que os interesses da humanidade só terão proteção eficaz quando 
o Estado de Direito for instaurado no plano internacional. E o grande 
paradoxo é que isso só será alcançado quando forem adotados dois 
instrumentos jurídicos criados pelos Estados Unidos, quando eram uma 
nação recém-independente: a separação dos Poderes e o juízo de 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos. (grifo nosso).”  

Realmente, a experiência internacional tem demonstrado que as 
Convenções e Tratados Internacionais de salvaguarda de direitos possuem 
pouca ou nenhuma valia em relação aos Estados que os subscrevem enquanto 
não existir um instrumento destinado a invalidar leis e atos governamentais que 
os contrariem. Essa perspectiva serve tanto para demonstrar a importância do 
controle de constitucionalidade de leis no âmbito interno das nações (pois aí as 
leis são efetivamente obrigadas a amoldar-se à Constituição, o que constitui 
garantia fundamental aos cidadãos) como, de outro lado, revela-se como meta 
auspiciosa para a construção de um Tribunal Constitucional Internacional, 
destinado ao controle das leis e atos normativos das Nações de todo o planeta 
e à defesa dos direitos dos cidadãos do mundo.  

Oxalá, Deus nos ilumine a construir, realmente, essa ordem mundial 
igualitária, justa e, imprescindível, com fraternidade!  
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