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RESUMO: O trabalho começa trazendo a evolução histórica do Estado brasileiro que partiu 

de colônia e evoluiu até chegar ao modelo atual de República Federativa do Brasil constituída 

por um Estado Democrático de Direito. A seguir a evolução abordada é a do controle de 

constitucionalidade que inicialmente existia apenas no modelo “americano” (difuso-

incidental) e com o passar do tempo passou a existir também o modelo “austríaco” 

(concentrado-principal). O controle de constitucionalidade passou por um processo de 

desenvolvimento nas Constituições brasileiras sendo que a primeira Constituição não trazia 

previsão de controle judicial de constitucionalidade depois as Constituições passaram a 

permitir o sistema difuso-incidental e a Constituição vigente mantém a adoção de um modelo 

“híbrido” trazido em Constituições anteriores. O princípio majoritário apesar de ser um dos 

princípios fundamentais de um regime democrático é abordado sob a luz de suas limitações 

para que o “governo da maioria” não seja distorcido. É em meio a este conflito aparente de 

ideias e princípios que a questão central do artigo é debatida uma vez que o Poder Judiciário 

no Brasil apesar de não ser eleito pelos votos da maioria faz uso do princípio 

contramajoritário para realizar o controle judicial de constitucionalidade e assegurar o respeito 

à Supremacia da Constituição, aos direitos fundamentais e a soberania popular.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

                                                 

 Aluna das Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo” – Presidente Prudente/SP. 

 


 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Norte do Paraná – UENP. Bacharel em Direito pelas 

Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente”. Professor Universitário. 

Advogado. 

 

 



O respeito ao princípio da Supremacia das normas constitucionais frente às 

demais normas do ordenamento jurídico num Estado Democrático de Direito é 

imprescindível, uma vez que constitui garantia a soberania popular. 

As normas infraconstitucionais não podem ser contrárias às regras e princípios 

adotados pela Constituição a fim de coibir excessos e abusos de poder bem como assegurar o 

respeito aos direitos constitucionais e ao regime político democrático. 

Para que a Supremacia da Constituição seja respeitada é preciso à existência de 

um sistema que fiscalize e controle a constitucionalidade das demais normas do ordenamento 

jurídico para que as minorias também possam ser protegidas pelo Estado. 

O controle de constitucionalidade é fundamental para garantir a Supremacia da 

Constituição, o respeito aos direitos fundamentais e a efetivação da democracia. 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e do método 

indutivo partindo de premissas gerais para chegar ao instituto do contramajoritarismo e tem 

por finalidade estudar a origem e a evolução histórica do controle judicial de 

constitucionalidade no Brasil para entender os fundamentos que permitem a utilização do 

princípio contramajoritário pelos juízes ao realizarem tal controle. 

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Antes de estudar a origem do controle de constitucionalidade nas Constituições 

brasileiras é preciso entender a origem e evolução histórica do controle judicial de 

constitucionalidade que é resultado de séculos de evolução do Direito na história da 

civilização. 

A antiguidade clássica, especialmente aos atenienses, atribui-se o início desse 

processo evolutivo por conta da existência dos nómoi e pséfisma, como explica Dirley da 

Cunha Júnior (2010, p. 63): 

 

[...] Em linguagem moderna, devemos reconhecer que os nómoi representavam as 

leis constitucionais da época, não só porque dispunham sobre a organização do 

Estado, mas também porque só podiam ser alterados por procedimentos especiais. Já 

o pséfisma apresentava-se como uma lei ordinária que, qualquer que fosse seu 

conteúdo, devia conformar-se, formal e materialmente, com os nómoi. O 

descompasso entre o pséfisma e os nómoi era resolvido em favor destes, em face de 

sua reconhecida superioridade. Tanto era assim, que os juízes atenienses, embora 

obrigados a julgar segundo os nómoi e segundo o pséfisma, não eram, contudo, 

obrigados a julgar segundo o pséfisma, quando este fosse contrário aos nómoi. 

(grifado no original). 

 



O Direito, ainda que não escrito, constitui o mecanismo responsável pela 

organização da vida em sociedade e o controle de constitucionalidade surgiu como sistema 

garantidor da supremacia dos direitos fundamentais. 

O sistema de controle de constitucionalidade pode ser realizado por meio do 

modelo “americano” (difuso-incidental) ou pelo modelo “austríaco” (concentrado-principal). 

Há quem adote, como é o caso do Brasil, um sistema “híbrido” caracterizado pela adoção de 

ambos os modelos.  

O modelo americano somente é realizado por órgãos do Poder Judiciário 

(controle difuso), no entanto somente pode ser efetivado quando no curso de uma demanda 

concreta surgir uma controvérsia imprescindível para o deslinde da causa (controle 

incidental). 

Apesar da ideia do Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade 

dos atos dos demais poderes como função já existir entre os constituintes da Filadélfia, foi 

com o julgamento do caso Marbury versus Madison em 1803 pelo Chief Justice John 

Marshall que surgiu o controle judicial da constitucionalidade das leis. 

Para Marshall, segundo doutrina Dirley da Cunha Júnior (2010, p. 66), “ou a 

constituição é a lei suprema e prepondera sobre todos os atos legislativos que com ela 

contrastam ou a Constituição não é suprema e o Poder Legislativo pode mudá-la ao seu gosto 

através de lei ordinária”. 

A decisão de John Marshall consagrou o ideal de Supremacia da Constituição 

devendo o juiz sempre que se deparar com uma lei contrária ao texto constitucional não 

aplicar tal lei, pois esta não tem validade. 

O sistema americano permite a qualquer juiz realizar o controle de 

constitucionalidade desde que a controvérsia chegue até ele por meio de uma ação “normal”. 

A Suprema Corte produz por meio de suas decisões eficácia erga omnes, pois o que ela decide 

faz com que a lei considerada contrária a Constituição passe a ser vista como uma lei morta. 

Este sistema valoriza o poder vinculante das decisões e a força dos 

precedentes. 

O sistema americano era o único conhecido até o inicio do século XX, porém 

não foi adotado por grande parte dos países europeus mesmo sendo considerado simples e 

lógico. 

A doutrina americana do controle judicial de constitucionalidade das leis só foi 

recepcionada pelos países europeus com a criação do modelo concentrado por Hans Kelsen. 



A ideia apresentada por Kelsen quando da elaboração da Constituição austríaca 

de 1920 previa um controle concentrado de constitucionalidade exercido por um órgão 

jurisdicional especial, o Tribunal (ou Corte) Constitucional. 

Neste sistema o Tribunal Constitucional não julga a pretensão concreta, ele 

analisa a compatibilidade entre uma Lei e a Constituição. Na visão kelseniana este órgão 

funciona como um legislador negativo. 

O Tribunal deveria ser provocado por ação especial e direta, proposta pelos 

órgãos políticos legitimados. Esta legitimidade não foi concedida aos juízes e tribunais 

ordinários que não podiam deixar de aplicar as leis que entendessem inconstitucionais. 

A Emenda austríaca de 1929 ampliou o rol de legitimados para a provocação 

da jurisdição constitucional concentrada permitindo que determinados órgãos de justiça 

ordinária pudessem fazer tal provocação pela via incidental. 

As Constituições italiana de 1948 e alemã de 1949 permitiram que todos os 

juízes e tribunais ordinários pudessem suscitar o controle de constitucionalidade perante seus 

respectivos Tribunais Constitucionais. 

Ao contrário do modelo americano que gera a nulidade da lei com efeitos ex 

tunc, o modelo austríaco causa a anulabilidade da lei com efeitos ex nunc, exceto nas 

hipóteses de controle incidental provocado pelos órgãos judiciários legitimados. 

Enquanto na Áustria a decisão que declarava a inconstitucionalidade tinha 

natureza constitutiva operando efeitos ex nunc, na Itália e na Alemanha tal decisão tinha efeito 

declaratório e operava efeitos ex tunc aproximando-se do modelo americano. 

Por permitir as formas principal e incidental de instauração de jurisdição 

constitucional, o sistema austríaco é considerado mais completo que o americano. 

A evolução do controle de constitucionalidade pode ser observada nas 

Constituições brasileiras que carregam as peculiaridades de sua época. 

 

3 EVOLUÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NAS 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A primeira Constituição brasileira foi outorgada em 25 de março de 1824 e é 

conhecida como a Constituição Política do Império do Brasil. Ainda é o Texto que mais 

tempo durou no direito constitucional pátrio sendo emendada apenas uma vez. 



Sua criação ocorreu numa época em que as ideias liberais estavam em alta e 

devido à influência do liberalismo trouxe em seu texto a previsão de um rol de direitos 

individuais civis e políticos e a adoção da separação de Poderes. 

Além do liberalismo, a Constituição de 1824 sofreu influência do ideal inglês 

da supremacia do Parlamento e do dogma francês da rígida separação de Poderes. 

Não adotou a separação tripartida do poder estatal defendida por Montesquieu, 

entretanto o modelo criado por Benjamin Constant que defendia a existência, além dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de um Poder Moderador. 

Por meio do Poder Moderador, de uso exclusivo e pessoal do Imperador, era 

permitido a Dom Pedro I intervir nos demais Poderes fiscalizando e resolvendo os conflitos 

existentes entre eles. 

Considerada uma Constituição semirrígida, algumas normas necessitavam de 

procedimento solene para serem modificadas enquanto outras podiam ser alteradas por um 

processo legislativo ordinário. Distinguia normas material e formalmente constitucionais. 

A Constituição de 1824 não adotou nenhum sistema de controle de 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público, pois cabia ao Imperador 

resolver os conflitos que envolvessem os demais poderes o que significa dizer que se 

houvesse a previsão de controle de constitucionalidade este somente poderia ser exercido pelo 

Poder Moderador e jamais pelo Poder Judiciário. 

Como consequência da Proclamação da República, em 15 de novembro de 

1889, ocorreu à promulgação da primeira Constituição republicana em 24 de fevereiro de 

1891. 

Essa Constituição abandonou as penas criminais, deu previsão constitucional 

ao habeas corpus e adotou a teoria da tripartição dos Poderes de Montesquieu, não 

reconhecendo a figura do poder Moderador. 

O Poder Judiciário foi fortalecido passando a ter garantias como a vitaliciedade 

e irredutibilidade de vencimentos e passou a exercer o controle da constitucionalidade dos 

atos legislativos a administrativos. 

Trata-se de Constituição rígida que permitia a realização do controle judicial de 

constitucionalidade por juízes e tribunais, porque foi influenciada pela doutrina norte-

americana da judicial review. 

Eis o pensamento de Dirley da Cunha Júnior (2010, p. 87): 

 



Em suma, no Brasil, somente a partir da Constituição de 1891 é que o Poder 

Judiciário passou a titularizar a competência para exercer um controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público, porém sob o influxo 

do modelo “americano” da fiscalização difusa, incidental (por via de exceção ou de 

defesa) e sucessiva da constitucionalidade dos atos normativos em geral do poder 

público, que perdurou nas Constituições posteriores até a vigente. [...] (grifado no 

original). 

 

Trouxe a previsão do controle difuso de constitucionalidade pela via de 

exceção ou defesa que permitia a declaração de inconstitucionalidade de modo incidental. 

Esta Constituição trazia algumas deficiências quanto ao modo de execução do 

controle de constitucionalidade. A adoção desse sistema de controle de constitucionalidade, 

apesar de significar um grande avanço em relação ao Texto anterior que não trazia previsão de 

nenhum tipo de controle, ocasionou insegurança jurídica uma vez que permitia decisões 

diversas e que geravam apenas efeitos inter partes. 

Em 16 de julho de 1934 uma nova Constituição republicana foi promulgada. 

Considerada uma Constituição rígida, substituiu a democracia liberal pela democracia social 

inspirada na Constituição alemã de Weimar de 1918. 

Apresentou a possibilidade do sufrágio feminino e do voto secreto, permitiu 

que o Senado coordenasse os poderes federais e protegesse a Constituição e incorporou a 

Justiça Militar e Eleitoral como órgãos do Poder Judiciário. 

Apesar de manter o sistema de controle difuso, trouxe inovações como a ação 

direta de inconstitucionalidade interventiva e a competência do Senado Federal para 

suspender a execução total ou parcialmente de lei ou ato declarado inconstitucional por 

decisão definitiva. A criação da ação direta interventiva configurou o primeiro passo rumo ao 

controle concentrado de constitucionalidade. 

Alguns doutrinadores como Celso Ribeiro Bastos (2010, p. 174) consideram 

essa transformação do Senado em órgão supremo do Estado como uma reconstituição do 

Poder Moderador previsto pela Constituição de 1824. 

O Texto Constitucional de 1934 durou poucos anos principalmente porque 

havia uma radicalização do clima social, o que contribuiu para o Golpe de 1937. 

A Constituição de 10 de novembro de 1937 foi imposta autoritariamente aos 

brasileiros e ficou conhecida como Polaca pelo fato de ser inspirada na Carta ditatorial 

polonesa de 1935. 

Ela manteve a previsão do sistema difuso de constitucionalidade, contudo 

estabeleceu a possibilidade do Poder Executivo interferir no controle realizado pelo Poder 

Judiciário permitindo àquele “tornar sem efeito a decisão de inconstitucionalidade proferida 



pelo Tribunal, quando a lei declarada inconstitucional, por iniciativa do Presidente da 

República, fosse confirmada pelo voto de dois terços de cada uma das Casas Legislativas.” 

(DA CUNHA JÚNIOR, 2011, p. 89) 

A Lei Maior de 1937, inspirada no modelo fascista, consagrou o Presidente da 

República como “autoridade suprema do Estado” como dispunha seu artigo 73. 

A divisão de Poderes trazida nesta Constituição apesar de prever os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário enfraqueceu estes últimos. 

Ao Legislativo permitia-se alterar as declarações de inconstitucionalidade 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal se o Presidente da República considerasse que a lei 

tida como inconstitucional era necessária ao bem-estar do povo. 

Celso Ribeiro de Bastos (2010, p. 182), ao tratar da inaplicabilidade da 

Constituição de 1937, explica que havia no artigo 187 a previsão de submissão do Texto a um 

plebiscito que nunca foi realizado, o que permite concluir que esta Constituição jamais entrou 

em vigor. 

Esta Constituição trouxe expressa proibição ao Poder Judiciário de conhecer 

das questões exclusivamente políticas. 

Com o desfecho da Segunda Guerra Mundial os governos ditatoriais perderam 

força e no Brasil tal enfraquecimento permitiu às Forças Armadas retirar o presidente Getúlio 

Vargas do poder. 

Para concretizar a redemocratização do país em 18 de setembro de 1946 uma 

nova Constituição foi promulgada trazendo de volta as mudanças estabelecidas pelas 

Constituições de 1891 e 1934 e que foram suprimidas pelo regime de 1937. Trouxe a previsão 

inédita do direito de greve. 

O Texto de 1946 buscou restaurar o equilíbrio do sistema de separação de 

Poderes retirando parte do poder do Executivo e, em contrapartida, restabelecendo os poderes 

suprimidos dos demais Poderes. 

Esta Constituição devolveu ao Poder Judiciário o comando sobre as questões 

de natureza constitucional e ampliou as competências deste Poder que passou a gozar de 

garantias como vitaliciedade, irredutibilidade dos vencimentos e inamovibilidade. 

O sistema de controle de constitucionalidade trazido em seu texto foi 

considerado misto, pois configurava uma combinação entre o modelo concentrado e o difuso. 

Após o golpe militar de 1964 que derrubou o Presidente da República João 

Goulart, quatro Atos Institucionais foram editados pela Junta Militar até que em 24 de janeiro 

1967 uma nova Constituição foi outorgada. 



Em 1965 a Emenda constitucional n°. 16 de 1965 havia trazido importantes 

alterações para o controle judicial de constitucionalidade inaugurando o sistema de controle 

concentrado ou abstrato de constitucionalidade e criando a atual ação direta de 

constitucionalidade por ação. 

Ela concentrava os poderes políticos especialmente nas mãos do Presidente da 

República e reduziu consideravelmente as atribuições dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Seu texto não trouxe alterações significativas sobre o controle de 

constitucionalidade, pois manteve o sistema já implantado e retirou a previsão do controle 

concentrado na esfera estadual. 

Em 1969 a Junta Militar promulgou a Emenda constitucional n°. 01 que buscou 

incluir todo o conteúdo dos Atos Institucionais na Constituição de 1967. As alterações 

trazidas pela Emenda foram tamanhas que alguns doutrinadores como Rodrigo César Rebello 

Pinho (2010, p. 201 e 202) e Pedro Lenza (2011, p. 119) entendem tratar-se de uma nova 

Carta constitucional. 

A atual Constituição brasileira promulgada em 05 de outubro de 1988 manteve 

o sistema misto de controle de constitucionalidade trazido pela Constituição de 1946 

permitindo o controle difuso-incidental perante qualquer juízo ou tribunal e o controle 

concentrado-principal perante o Supremo Tribunal Federal por meio das vias 

constitucionalmente previstas. 

Chamada de Constituição Cidadã pelo Presidente da Assembléia Constituinte 

da época, Ulysses Guimarães, por possuir um extenso rol de direitos e garantias, a 

Constituição de 1988 é fruto de um processo de transição pacífica entre os regimes militar e 

democrático. 

Por se tratar da Constituição vigente o seu sistema de controle judicial da 

constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público comporta um estudo 

minucioso que será realizado em capítulo posterior. 

 

4 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO VIGENTE 

 

Em face da Emenda constitucional nº. 16 de 1965 o Brasil adota desde a 

Constituição de 1946 um sistema de controle de constitucionalidade considerado híbrido uma 

vez que mescla os modelos difuso-incidental (americano) e concentrado-principal (austríaco). 



O controle de constitucionalidade pode observar tanto o formalismo 

empregado quando da criação da norma, como a matéria ou assunto que foi objeto da lei. 

O sistema brasileiro mescla os controles político e judicial ao mesmo tempo 

configurando uma espécie de controle misto. 

O controle realizado pode ser preventivo (ou prévio) e repressivo (ou 

posterior). 

O controle preventivo pode ser realizado pelos poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário e busca impedir que determinado dispositivo normativo adentre o ordenamento 

jurídico controlando os projetos de lei. 

O Poder Executivo exerce tal controle através de veto político ou jurídico, já o 

Poder Legislativo o faz por meio das comissões de constituição e justiça e plenários. O Poder 

Judiciário somente pode interferir nos projetos de lei mediante provocação através de 

mandado de segurança de um parlamentar contra sua respectiva casa nos casos em que tais 

projetos de lei estiverem tramitando e forem manifestamente inconstitucionais. 

Quando a intenção for de retirar do ordenamento jurídico uma lei que nele 

ingressou, mas é inconstitucional deve-se fazer uso do controle repressivo. 

O Poder Judiciário é, em regra, o responsável por tal controle que também 

pode ser realizado pelo Poder Legislativo no caso das Medidas Provisórias que não possuem 

controle preventivo ou quando este poder retira do ordenamento decretos executivos que 

excedam os projetos de lei. O Poder Executivo pode apenas provocar o Poder Judiciário 

através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que o isente de cumprir a norma. 

O controle difuso, originário do direito norte-americano, permite que qualquer 

juiz brasileiro possa realizar o controle de constitucionalidade quando uma questão 

secundária, por gerar controvérsia, impedir a análise do mérito da ação. 

O Brasil também adota do sistema americano a força dos precedentes judiciais 

representada no sistema pátrio pelas Súmulas. 

A matéria secundária precisa ser alegada e o magistrado tem a obrigação de 

analisá-la. O julgamento nesses casos de controle incidental tem efeito inter partes ainda que 

a decisão seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nos casos em que o Supremo Tribunal Federal julga a ação, ele oficia o 

Senado Federal para que este suspenda a execução da lei. Apesar do Senado não ser obrigado 

a baixar a resolução não pode estender o campo de inconstitucionalidade declarada pelo 

Supremo Tribunal Federal. 



Em casos excepcionais a decisão sobre controle difuso proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal pode gerar efeito vinculante por força de Súmula vinculante. 

O controle concentrado que ataca diretamente a lei é exercido pelo Tribunal 

Constitucional, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. 

O Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário brasileiro e não 

possui a função exclusiva de interpretar a Constituição e determinar como ela deve ser 

aplicada, mas é considerado o guardião da Constituição e suas decisões vinculam os demais 

juízes e tribunais. 

No Brasil além do Supremo Tribunal Federal que faz o controle de 

constitucionalidade das leis federais e estaduais que violem a Constituição Federal, cabe aos 

Tribunais de Justiça dos Estados realizarem o controle concentrado de constitucionalidade 

sobre as leis estaduais e municipais frente as suas respectivas Constituições estaduais. 

O julgamento no controle concentrado opera efeitos contra todos (erga omnes) 

e tem efeito ex tunc. Este tipo de controle também possui efeito ambivalente. 

As vias que permitem suscitar o controle concentrado de constitucionalidade 

são: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADI por omissão), Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (ADI 

interventiva), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADECON) e Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). 

 

5 O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO E O REGIME POLÍTICO DEMOCRÁTICO 

 

A democracia nas palavras do Presidente norte-americano Abraham Lincoln é 

o “governo do povo, pelo povo e para o povo”. A definição de democracia vai muito além do 

conceito de governo, pois se trata de um verdadeiro regime, um processo. 

O regime democrático está fundamentado no princípio majoritário segundo o 

qual a democracia é o “governo da maioria” e a maioria escolhe os representantes do povo no 

poder, no caso do Brasil nos poderes Legislativo e Executivo. 

Segundo Lenio Luiz Streck (2009, p. 17) a Constituição foi criada para conter 

o absolutismo e transformou-se em instrumento para frear o poder das maiorias. Streck (2009, 

p. 19) defende ainda a ideia de uma democracia constitucional e uma democracia majoritária, 

sendo aquela a responsável por frear as maiorias ocasionais. 

http://frases.netsaber.com.br/busca_up.php?l=&buscapor=Abraham%20Lincoln


A Constituição vigente declara de maneira explícita que o poder pertence ao 

povo e este poder é delegado aos legisladores que são representantes do povo eleitos, em 

regra, pelo voto da maioria. 

Peter Häberle (2007, p. 324) explica “el principio de mayoría”: 

 

Éste se encuentra en una tensa relación con la protección de las minorías. Algumas 

constituciones prevén expresamente el principio de mayoría (como el art. 121 de la 

LF), pero al mismo tiempo regulan múltiples formas de protección a las minorías 

[...] El arma contundente del principio de mayoría es, en general, “torelable”, porque 

existe una protección (escalonada) de las minorías (primordialmente a través de la 

“supremacía de la Constitución” y la protección de los derechos fundamentales). La 

justificación interna de la democracia como “gobierno de la mayoría” es difícil: se 

puede lograr gracias a la idea de la libertad y igualdad y de la necessidad de llegar a 

una decisión funcional. [...] (grifado no original). 

  

A vontade da maioria, como ensina Häberle, não é absoluta possuindo algumas 

importantes limitações trazidas especialmente pelo texto constitucional para que o princípio 

majoritário não seja usado lesando os direitos das minorias. 

O doutrinador Luís Roberto Barroso (2010, p. 90) assim ensina: 

 

[...] Por meio do equilíbrio entre Constituição e deliberação majoritária, as 

sociedades podem obter, ao mesmo tempo, estabilidade quanto às garantias e valores 

essenciais, que ficam preservados no texto constitucional, e agilidade para a solução 

das demandas do dia-a-dia, a cargo dos poderes políticos eleitos pelo povo. [...] 

 

Esse equilíbrio é essencial para que um governo não esteja totalmente 

“engessado” ao texto constitucional sendo possível certos progressos provenientes da vontade 

da maioria (ordinária), sem que para isso seja preciso sacrificar as garantias e direitos 

fundamentais. 

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, nas palavras de Lenio Luiz 

Streck (2009, p. 29): 

 

[...] propõe um modelo de democracia constitucional que não tem como condição 

prévia fundamentar-se nem em valores compartilhados, nem em conteúdos 

substantivos, mas em procedimentos que asseguram a formação democrática da 

opinião e da vontade e que exigem uma identidade política não mais ancorada em 

uma “nação de cultura”, mas, sim, em uma “nação de cidadãos”. [...] 

 

Habermas defende a teoria do agir comunicativo por meio da qual ele propõe 

que todos participem de maneira ativa e igualitária para impedir arbitrariedades e obter a 

solução consensualizada para o conflito. 

Segundo o doutrinador Dirley da Cunha Júnior (2010, p. 59): 



 

[...] uma verdadeira democracia é aquela onde todas as pessoas são tratadas com 

igual respeito e consideração. Se é certo que a democracia é o governo segundo a 

vontade da maioria, não menos exato é afirmar que o princípio majoritário não 

assegura o governo pelo povo senão quando todos os membros da comunidade são 

concebidos, e igualmente respeitados, como agentes morais. 

 

O princípio majoritário deve ser interpretado de maneira a assegurar que não 

somente a vontade da maioria, mas também as vontades das minorias sejam respeitadas pelo 

Estado. 

 

6 A CONCEPÇÃO DO PRINCÍPIO CONTRAMAJORITÁRIO NA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

Como visto no capítulo anterior, um dos princípios fundamentais do regime 

democrático é o princípio da maioria. A vontade da maioria é a que em regra prevalece, 

porém deve-se observar que uma maioria parlamentar ocasional pode ser na verdade uma 

minoria dominante. 

Uma democracia deve valorizar o interesse geral e sempre pautar-se nos 

valores da igualdade e da liberdade para que tanto a maioria como as minorias tenham seus 

direitos fundamentais assegurados. 

O Estado Democrático de Direito está fundado no respeito ao regime 

democrático e na garantia dos direitos fundamentais que constituem uma conquista histórica 

do povo. 

A jurisdição ou justiça constitucional é o mecanismo utilizado para proteger a 

Lei Fundamental de um Estado e conter a política majoritária. 

Eis o pensamento de Lenio Luiz Streck (2009, p. 18 e 19): 

 

Se se compreendesse a democracia como a prevalência da regra da maioria, poder-

se-ia afirmar que o constitucionalismo é antidemocrático, na medida em que este 

“subtrai” da maioria a possibilidade de decidir determinadas matérias, reservadas e 

protegidas por dispositivos contramajoritários. O debate se alonga e parece 

interminável, a ponto de alguns teóricos demonstrarem preocupação com o fato de 

que a democracia possa ficar paralisada pelo contramajoritarismo constitucional, e, 

de outro, o firme temor de que, em nome das maiorias, rompa-se o dique 

constitucional, arrastado por uma espécie de retorno a Rousseu. 

 



O que se busca estabelecer é a oposição existente entre “democracia 

constitucional” e “democracia majoritária”, sendo esta, em função de seu caráter transitório, 

limitada por aquela. 

Konrad Hesse (1998, p. 420), ao tratar da jurisdição constitucional como 

mecanismo de conservação da Constituição, ensina: 

 

Essa tarefa inclui a tarefa do controle dos poderes estatais, do mesmo modo como a 

tarefa da concretização e aperfeiçoamento do Direito Constitucional que, no entanto, 

não é exclusivamente e nem sequer em primeiro lugar, assunto da jurisdição 

constitucional – mesmo que essa tenha a dizer a última. A concretização do Direito 

Constitucional pela jurisdição constitucional decididora autoritariamente serve, 

nisto, à clareza jurídica e certeza jurídica; ela deve desenvolver efeitos 

racionalizadores e estabelizadores, o que somente é possível, se a jurisprudência do 

Tribunal Constitucional segue princípios de interpretação firmes e visíveis e evita, 

no possível, o recurso a princípios de direito gerais e determinados. 

 

Para Hesse, a jurisdição constitucional se difere das jurisdições restantes 

porque consiste no controle dos demais Poderes estatais e se baseia na interpretação 

constitucional, entretanto, é jurisdição como qualquer outra. 

A diferenciação entre o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e 

a jurisdição constitucional é feita por Mauro Cappelletti (1984, p. 23 e 24) que esclarece ser o 

controle jurisdicional da constitucionalidade “um dos vários possíveis aspectos da assim 

chamada “justiça constitucional”, e, não obstante, um dos aspectos certamente mais 

importantes”. 

A legitimidade da jurisdição constitucional está no fato de ser preciso conciliar 

o “governo da maioria” com a supremacia da Constituição e com a defesa dos direitos 

fundamentais. Essa legitimidade permite ao Poder Judiciário atuar contramajoritariamente, 

inclusive porque em caso de conflito entre o princípio majoritário e a Constituição esta deve 

prevalecer. 

A Constituição é suprema as demais leis e representa a vontade autêntica do 

povo que não pode ser desrespeitada pelo poder constituinte sob o simples argumento deste 

poder representar a maioria, pois tal maioria é transitória. 

Sobre a importância de se respeitar o texto constitucional e os direitos 

fundamentais, bem como a necessidade do controle judicial de constitucionalidade, explica 

Eduardo Cambi (2009, p. 205): 

 

Em uma sociedade justa e bem ordenada, as leis não podem comprometer a 

realização dos direitos fundamentais. Sendo tais direitos fundamentais trunfos 

contra a maioria, não poderia essa maioria, mas um órgão independente e 



especializado deveria ter a competência para verificar a existência de ações ou 

omissões contrárias à Constituição. A jurisdição constitucional representa a grande 

invenção contramajoritária, na medida em que serve de garantia dos direitos 

fundamentais e da própria democracia. Caso contrário, se a jurisdição constitucional 

não existisse ou não detivesse os poderes que tem, ficando a maioria democrática na 

incumbência de afirmar a prevalência concreta de direitos em colisão, ter-se-ia que 

negar a ideia de que os direitos fundamentais são trunfos contra a maioria e 

questionar a própria razão de ser dos mesmos direitos fundamentais. [...] (grifado no 

original). 

   

O contramajoritarismo visa proporcionar a participação das minorias e 

assegurar que estas não sejam sufocadas por supressões dos valores democráticos impostas 

pela maioria em benefício próprio. 

O Poder Judiciário fiscaliza a ação da maioria na medida em que não permite 

tal ação se concretizar se não estiver de acordo com a Constituição e desrespeitar os direitos 

fundamentais. 

Importante se faz entender que a democracia possui limites que impedem que a 

maioria se tiranize oprimindo as minorias. Peter Häberle (2007, p. 325) ensina: 

 

[...] Estos límites se encuentran, por ejemplo, bajo la forma de “cláusulas de 

eternidad”, en las garantías de identidad del Estado contitucional. Por lo demás, debe 

existir la possibilidad de relaciones de mayoría diversas y cambiantes, de modo que 

los perdedores en una  decisión tengan  la oportunidad igual y real de ganar la 

mayoría en una oportunidad futura. [...] (grifado no original). 

 

O controle judicial de constitucionalidade ainda que contramajoritário consiste 

em elemento essencial de um Estado Democrático de Direito visto que age contra a vontade 

da maioria ordinária, mas em favor de uma maioria mais forte representada pela Constituição. 

É possível perceber que o princípio contramajoritário está pautado no Estado 

Democrático de Direito, na Supremacia da Constituição e na soberania popular. 

 

7 CONTRAMAJORITARISMO E SOBERANIA 

 

Desde a criação do controle judicial de constitucionalidade há quem defenda a 

ideia de que tal controle consiste numa espécie de “usurpação de poder” que leva a um “risco 

democrático”. Este entendimento se baseia no fato de que os juízes (no Brasil) não são eleitos 

pelo voto popular e, em tese, não possuem legitimidade democrática, tão pouco representam a 

vontade do povo. 



Outro entendimento é o de que o Poder Legislativo é soberano por ser formado 

pelos representantes eleitos pela maioria e que por essa razão o Poder Judiciário deve ser 

submisso a ele e não o contrário. 

Com a evolução do Direito Constitucional firmou-se o entendimento de que 

soberano é o povo e a Constituição além de soberana é suprema. Essa questão é tratada por 

José Afonso da Silva (2011, p. 46): 

 

Nossa Constituição é rígida. Em conseqüência, é a lei fundamental e suprema do 

Estado brasileiro. Toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere 

poderes e competências governamentais. Nem o governo federal, nem os governos 

dos Estados, nem os dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque 

todos são limitados, expressa ou implicitamente, pelas normas positivas daquela lei 

fundamental. Exercem suas atribuições nos termos nela estabelecidos. 

 

Por outro lado, todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão 

válidas se se conformarem com as normas da Constituição Federal. 

 

Todos os Poderes devem respeito à Constituição e o Poder Judiciário, ao atuar 

contramajoritariamente, apenas corrige os abusos praticados pelos demais Poderes que sequer 

deveriam ter sido praticados. 

Apesar de a democracia ser o “governo da maioria” cabe ao Poder Judiciário 

fazer uso do princípio contramajoritário para impedir que a maioria exceda os limites 

impostos pela Constituição. 

O Poder Legislativo é formado pela maioria ocasional (ordinária) e as garantias 

constitucionais são conquistas históricas de um povo que não podem simplesmente ser 

alteradas de acordo com a conveniência de cada maioria governante. 

Luís Roberto Barroso (2010, p. 89 e 90) ao explicar os motivos pelos quais a 

Constituição limita as maiorias atuais ensina: 

 

[...] A Constituição de um Estado democrático tem duas funções principais. Em 

primeiro lugar, compete a ela veicular consensos mínimos, essenciais para a 

dignidade das pessoas e para o funcionamento do regime democrático, e que não 

devem poder ser afetados por maiorias políticas ocasionais. [...] 

 

Em segundo lugar, cabe à Constituição garantir o espaço próprio do pluralismo 

político, assegurando o funcionamento adequado dos mecanismos democráticos. [...] 

A Constituição não pode, não deve nem tem a pretensão de suprimir a deliberação 

legislativa majoritária. [...] 

 



A Constituição é sem dúvida a maior expressão da soberania popular e o 

controle judicial de constitucionalidade age contra a maioria atual em defesa da maioria 

constitucional e da soberania popular. 

Dirley da Cunha Junior (2010, p. 61) ensina: 

 

Não obstante contramajoritária em relação aos atos do parlamento, a jurisdição 

constitucional não é antidemocrática, uma vez que sua autoridade lhe é confiada e 

assegurada pela vontade suprema do povo, para controlar não só a lisura do processo 

político em defesa das minorias, como também o respeito pelos valores substantivos 

consagrados no Estado Democrático. [...] (grifado no original). 

 

O Brasil é um Estado Democrático porque adota o princípio majoritário, mas é 

ao mesmo tempo um Estado de Direito que prima pela Supremacia da Constituição e pela 

proteção dos direitos fundamentais. Essa necessidade de conciliar tais valores acaba por 

legitimar a atuação contramajoritária do Poder Judiciário. 

 

 

9 CONCLUSÃO 

 

1. O controle judicial de constitucionalidade e o princípio contramajoritário 

constituem elementos essenciais de um Estado Democrático de Direito, pois são mecanismos 

regulamentadores da soberania popular. 

2. Em se tratando de um regime democrático, nenhum Poder é soberano. A 

Constituição é soberana, porque expressa a vontade do povo e, por isso, quaisquer leis ou atos 

normativos que contrariem os valores por trazidos em seu texto não devem ser tolerados 

ficando sujeitos ao controle judicial de constitucionalidade e a ação contramajoritária do 

Poder Judiciário. 

3. O princípio contramajoritário funciona como espécie de exceção ao 

princípio majoritário, porque busca impedir que a maioria se exceda pela via democrática 

distorcendo os valores constitucionais e oprimindo as minorias. 

4. O controle judicial de constitucionalidade e o princípio contramajoritário 

estão legitimados pela Constituição e pela soberania popular uma vez que atuam em favor 

destas, mas contra as maiorias ocasionais quando necessário. 

5. A tendência é que o princípio contramajoritário se fortaleça por meio dos 

julgados contramajoritários do Supremo Tribunal Federal como é o caso da Lei da Ficha 

Limpa (originada de um projeto de lei de iniciativa popular) somente ser aplicada nas eleições 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_de_lei


de 2012, da concessão de liberdade ao banqueiro Daniel Dantas apesar do clamor público para 

que este fosse mantido preso e do reconhecimento dos direitos de união estável entre os casais 

homossexuais que constitui uma conquista histórica para as minorias brasileiras. 
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