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1. RESUMO 

 

O controle concentrado surgiu no Brasil com a Emenda Constitucional nº 16 da 

Constituição Federal de 1946, promulgada em 26 de novembro de 1965, sendo essa 

nomenclatura consagrada na Constituição de 1988. Este trabalho tem por escopo 

versar sobre o controle de constitucionalidade, abordando mais especificamente o 

controle concentrado. Parte do conceito do controle de constitucionalidade de modo 

genérico, seu histórico e seu modo de atuação na legislação no que tange ao 

amparo do princípio da Supremacia da Constitucional.  

 

2.INTRODUÇÃO 

 

O Controle de Constitucionalidade tem por finalidade defender a supremacia da 

Constituição Federal contra as inconstitucionalidades. Para tanto, a própria 

Constituição estabelece procedimentos a fim de alcançar tal pretensão. (SILVA, 

2013, p. 48). 

Nestes procedimentos cabe às leis adequarem-se ao rigor constitucional. É a 

harmonização entre a Constituição e a legislação infraconstitucional. Destaca-se, 

que o controle de constitucionalidade só entrará em ação, quando houver uma 

disparidade entre a Constituição e os outros atos normativos, e, caso verifique-se 

essa inadequação, declara-se inválido o ato normativo. (FERNANDES, 2013, 

p.1066). Conforme aduz Geovany Cardoso Jeveaux (2008, p.125): “Na 

inconstitucionalidade, viola-se o princípio da supremacia da constituição, que o 

controle visa a reestabelecer”. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Explicar o controle de constitucionalidade, abordando mais especificamente o 

controle concentrado, bem como entender a sua finalidade. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Foi empregado o método indutivo por acreditar que o controle específico e 

delimitado visa a tutela dos interesses de toda a sociedade promover a democracia. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os principais sistemas de controle existentes são: Estados Unidos (1803); 

Sistema Austríaco (1920) e o Sistema Francês (1958). O sistema que temos como 

objeto deste trabalho é o sistema austríaco, criado por Hans Kelsen, que nomeamos 

hoje de Controle Concentrado ou abstrato. Neste controle, tem-se um órgão 

específico, dotado de legitimidade para averiguar essa adequação entre leis e atos 

normativos com a Constituição. Esse órgão pode ser chamado de “Corte” ou 

“Tribunal Constitucional” (FERNANDES, 2013, p.1077). 

No que concerne à competência do controle de constitucionalidade, há três 

classificações: difusa, mista e a concentrada, que é o objeto deste estudo. 

Novamente, conforme o parecer de Jeuveaux (2008, p. 137): 

 

 “Será concentrado o controle quando a competência para a 

pronúncia de inconstitucionalidade couber exclusivamente a 

um órgão judiciário ou político”. Esses modelos tem admitido 

temperamentos, como na França e na Itália, que admitem 

respectivamente e por exceção um controle difuso na 

inconstitucionalidade meramente formal e na provocação da 

Corte Constitucional pelos juízes que entenderem ser 

inconstitucionais a lei ou o ato a ser por ele aplicado. O modelo 

concentrado é também chamado de austríaco, por ter 

germinado da Constituição de 1920, cujo projeto foi de autoria 

de Hans Kelsen.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O Controle de constitucionalidade é um instrumento político de controle de 

normas. A tutela é de interesse público, pois, no controle concentrado o autor não 

alega a existência de lesão a direito próprio ou alheio, atuando como representante 

de interesse público; o que se busca é a defesa da Constituição. Nesse sentido, a 

jurisdição constitucional consagra o interesse público, ao contrário da jurisdição 

ordinária (SIQUEIRA, 2009, p. 182). 



Tal controle tem respaldo no acompanhamento proporcional da democracia. 

Ambas caminham lado a lado, sendo que aquele é proporcional ao desenvolvimento 

deste, visando à defesa das minorias prevista pela democracia. Tem-se, pois, que 

todo esse controle na jurisdição constitucional objetiva também a tutela dos 

interesses dessa minoria contra o ferimento dos seus direitos a fim de se evitar que 

nem a maioria e nem a minoria se sobreponham uma a outra. Prejudicando assim, o 

bem comum e a paz social (SIQUEIRA, 2009, p. 182). É uma forma viável de se 

assegurar a democracia, bem como, amenizar e dirimir certos conflitos. 

Neste sentido, resume-se que o controle concentrado de constitucionalidade 

tem por objetivo direto averiguar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo; tem 

por objeto a ação de inconstitucionalidade; como finalidade expelir do sistema 

jurídico, lei ou ato normativo inconstitucional e examinar a validade e a conformidade 

das leis perante a constituição (SIQUEIRA, 2009, p. 184).  
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