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RESUMO

A pesquisa em desenvolvimento é fomentada pelo Programa Institucional de Pesquisa e Produtividade da Universidade de Sá e aborda, em uma 
perspectiva qualitativa, a forma como o sistema jurídico-constitucional brasileiro vem buscando construir um complexo sistema de controle de 
constitucionalidade que simultaneamente se mostre efetivo, democrático e legítimo. Essa construção parece se dar em um quadro em que tal 
sistema, ao se revelar possivelmente contraditório, simultaneamente se mostra profundamente contemporâneo. Elucidando, é nossa hipótese 
(ou seja, em quadro metodológico hipotético-dedutivo) a de que a edificação de uma “identidade jurídica brasileira” no âmbito do controle de 
constitucionalidade se dá menos na busca por suas próprias raízes do que propriamente a partir de um perene diálogo com sistemas jurídicos que 
se revelam paradigmáticos no mundo ocidental. Tal fenômeno se desvela de forma mais evidente quando se observa que o sistema jurídico 
brasileiro parece temperar características de escolas jurídicas, cujos modelos encontram raízes em famílias jurídicas, em tese, bastante 
distanciadas entre si, como no caso de sistemas jurídicos fundados em bases de civil law, mas também de common law. Neste sentido, a pesquisa 
se utilizou de forma mais contundente da revisão bibliográfica, atravessado discussões suscitadas sobre as questões que envolvem, não apenas os 
aspectos referentes ao controle de constitucionalidade em si (caso em que se deu preferência para autores como Lênio Streck e Luiz Guilherme 
Marinoni), mas também a questão teórica hodiernamente central da interconstitucionalidade e da transconstitucionalidade entre sistemas 
jurídicos específicos, na direção das investigações capitaneadas por autores como J.J. Gomes Canotilho, Marcelo Neves e Romano Orrù. Nessa 
linha, Importa ressaltar que não nos afastamos das preocupações com a formação histórica das estruturas institucionais e mentais do sistema 
jurídico brasileiro (fundamentalmente no que se refere ao sistema de controle de constitucionalidade), bem como dos sistemas alienígenas que 
em maior grau o influenciaram no decorrer do processo histórico de construção de uma identidade (ou, ao menos, uma busca desta).  Nessa 
linha, a pesquisa avança com base em autores como Antônio Carlos Wolkmer, António Manuel Hespanha e R.C. van Caenegem, os quais, 
trabalhando em uma zona que privilegia tanto a história do direito como também suas categorias teóricas, auxiliam-nos a entender como por trás 
da crosta dos acontecimentos legíveis, vem se alicerçando na história, a construção das mentalidades jurídicas. Assim, importa ressaltar que a 
pesquisa possui objetivos tanto no nível descritivo, como no nível explicativo.  Para continuidade dos parciais resultados, a pesquisa buscou 
estabelecer as características mais marcantes dos sistemas de controle de constitucionalidade americano, alemão, português e francês, 
demarcando não somente as características basilares que o identificam, mas também as particularidades que o sistema brasileiro deles importou. 
Buscaram-se também os traços definidores do grau de legitimidade passível de se aferir nas intervenções de controle de constitucionalidade das 
leis, fundamentalmente se tomarmos por central a necessidade de uma relação harmônica entre s Poderes Legislativo e Judiciário. Neste ponto, 
embora as pretensões iniciais se revelassem mais próximas a um objetivo descritivo, ao final se mostrou necessário o uso de um método 
explicativo, dada as conexões entre as posições jurídicas, as circunstâncias políticas e tradições históricas de cada sistema. Encontramo-nos em 
fase de análise sobre as estratégias discursivas utilizadas e por cada um dos sistemas (e reproduzidas no Brasil), a fim de compreender como se dá 
a legitimação para uma atuação de maior ou menor expressão no âmbito do controle de constitucionalidade e, principalmente, na esfera da 
jurisdição constitucional.
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