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Controle de Constitucionalidade 

Controle Preventivo: Comissões de Constituição e Justiça  

e Veto Jurídico. 

        



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Noções gerais: o controle de constitucionalidade pode ser definido 

como um mecanismo que consiste na verificação da compatibilidade 

entre uma lei ou qualquer ato normativo infraconstitucional e a 

Constituição (Barroso). 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Supremacia da Constituição: considerando que o ordenamento 

jurídico forma um sistema escalonado, a Constituição ocupa o ápice 

da estrutura jurídica brasileira. Assim, é na Constituição que todos os 

poderes estatais encontram a própria estruturação e de seus órgãos e 

é nela que se encontram as normas fundamentais de um Estado 

(Silva). 

 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- A possibilidade de controle é decorrente da rigidez constitucional e do 

reconhecimento de sua supremacia. 

- Presunção de constitucionalidade das leis: é uma presunção relativa, 

pois as leis são consideradas constitucionais até que a sua 

inconstitucionalidade venha a ser declarada; pode-se, também,  

transformar a presunção relativa em presunção absoluta, por uma 

declaração expressa de constitucionalidade (ADC). 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Sistemas de Controle: três possibilidades – jurisdicional (feito pelo 

Poder Judiciário), político (feito por órgão que não faz parte do Poder 

Judiciário) e misto, que combina características e órgãos dos dois. 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Espécies de inconstitucionalidade:  

a. Por ação (há a prática de um ato que contraria a CF) ou por omissão 

(não se cria um ato que deveria ter sido criado); 

b. Material (conteúdo do ato) ou formal (vício formal subjetivo – 

problemas ligados à iniciativa do PL - ou objetivo – no processo 

legislativo em si); 

 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

c. Total ou parcial (pode-se declarar a inconstitucionalidade de um 

inciso, por exemplo, desde que não altere o sentido da norma); 

d. Direta (incompatibilidade entre o ato e a CF) ou indireta (cabe 

controle de legalidade, e não de constitucionalidade, pois a CF não é 

violada diretamente); 

 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

e. Originária (lei x CF vigente no momento da sua criação) ou 

superveniente (lei x CF posterior – na verdade, nesse caso ocorre a 

revogação da norma infraconstitucional). 

- Modelos  de controle: pode ser difuso (qualquer órgão do Poder 

Judiciário pode fazer) ou concentrado (apenas a Corte Constitucional 

poderia fazer).  

- O Brasil adota os dois modelos. 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Tipos de controle: incidental ou concreto (há uma lide e, para resolver 

o conflito, há que se discutir, incidentalmente, a constitucionalidade de 

determinado ato normativo, que pode ou não se aplicar ao caso) e 

principal ou abstrato (nesse caso, há uma discussão em tese, que não 

está vinculada a um conflito concreto. Visa preservar a supremacia da 

Constituição). 

 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Momento do controle: preventivo (evita a produção de uma norma 

inconstitucional) ou repressivo (exclui uma norma inconstitucional do 

ordenamento). 

- Além do Poder Judiciário, os outros Poderes também podem fiscalizar 

a constitucionalidade das normas: veja a atuação das Comissões de 

Constituição e Justiça e a possibilidade de veto jurídico, por exemplo. 

 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- O controle preventivo de constitucionalidade é feito tanto no âmbito 

do Poder Legislativo quanto no do Poder Executivo. 

- Ocorre antes da promulgação de uma lei ou emenda e visa evitar uma 

lesão à Constituição.  

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Dimoulis e Lunardi lembram que não há, exatamente, um momento 

específico para a realização do controle de constitucionalidade dos 

projetos de lei. 

- Em todas as fases do processo legislativo as possíveis 

inconstitucionalidades devem ser apontadas pelos parlamentares, que 

devem propor emendas ou mesmo o arquivamento do PL que não 

possa ser saneado.  

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Porém, há uma etapa do processo legislativo que é dedicada 

especificamente à análise da constitucionalidade, que é o exame dos 

projetos de lei e outros atos normativos pelas Comissões de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado.  

- São comissões permanentes e que emitem parecer terminativo – ou 

seja, podem encerrar a tramitação de um projeto considerado 

inconstitucional. 

 

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- Dimouolis e Lunardi explicam que cabe a essas comissões a emissão 

de pareceres circunstanciados sobre a constitucionalidade de projetos 

de lei. 

- Sua manifestação é condição necessária para o prosseguimento do 

processo legislativo. 

- Se o PL for inconstitucional, podem apresentar Emendas Saneadoras 

de Inconstitucionalidade ou arquiva-lo (parecer terminativo).  

 

 



Controle Preventivo: CCJ e Veto Jurídico 

- No âmbito do Poder Executivo, o controle preventivo de 

constitucionalidade se dá pelo veto, previsto no art. 66, §1º da CF/88. 

- O chamado “veto jurídico” se dá quando o Presidente da República 

faz uma análise da constitucionalidade do projeto de lei e discorda de 

seus termos.  

- Lembre-se que o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. 

 

 

 


