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Controle Repressivo do Poder Legislativo 

- Ainda que o principal responsável pelo controle repressivo de 

constitucionalidade seja o Poder Judiciário, o Poder Legislativo pode 

exercer esse poder em determinadas situações. 

- Obs.: “controle repressivo” é o que ocorre após a conclusão do 

processo legislativo e visa a invalidação do ato inconstitucional. 

 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

- Novelino indica algumas possibilidades em que o Poder Legislativo 

pode fazer o controle repressivo de leis e atos dos poderes públicos: 

1. Sustação de atos do Poder Executivo que exorbitem os limites da 

delegação legislativa ou do poder regulamentar (art. 49, V, CF/88); 

 

 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

2. Rejeição de medida provisória considerada inconstitucional, seja por 

falta de relevância e urgência, seja pelo fato de seu conteúdo ser 

incompatível com a CF/88 (ou não poder ser tratado por MPs) ou, 

ainda, por ser reedição de MP rejeitada na mesma sessão legislativa 

(ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo). 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

3. Tribunal de Contas: como órgão auxiliar do Poder Legislativo, pode 

apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público, no 

limite de suas atribuições (Súmula n. 347/STF). 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

- Observe a CF atribui ao Senado, no art. 52, X da CF/88, a competência 

de suspender atos normativos declarados inconstitucionais pelo 

Judiciário.  

- Note que, como as decisões de controle abstrato tem efeito erga 

omnes, este inciso passou a ser entendido como aplicável às decisões 

de efeitos concretos (RE, por exemplo), em que a 

inconstitucionalidade é pronunciada de modo incidental (Dimoulis e 

Lunardi).  

 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

- Existe uma discussão muito interessante sobre a possibilidade de 

controle repressivo por parte do Poder Executivo, pela não-aplicação 

da norma considerada inconstitucional. 

- Parte da doutrina entende que é possível, pois deixar de cumprir uma 

lei para cumprir a Constituição não é uma ofensa ao princípio da 

legalidade (Dimoulis e Lunardi).  

 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

- O STF coloca algumas restrições a este entendimento: em primeiro 

lugar, o afastamento da norma inconstitucional deve ser feito pelo 

Chefe do Executivo e, em segundo lugar, este afastamento só é aceito 

até que o Judiciário se manifeste sobre o tema (Dimoulis e Lunardi). 

  

 



Controle Repressivo do Poder Legislativo 

- “Os poderes Executivo e Legislativo, por sua chefia [...] podem tão só 

determinar a seus órgãos subordinados que deixem de aplicar 

administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem 

inconstitucionais” (MC em ADI n. 221). 

  

 



 


