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Uma forma de processar-se o controle da constitucionalidade - e das mais
eficazes - se dá com o trabalho desenvolvido, no Legislativo, pelos órgãos téc
nicos incumbidos do exame da constitucionalidade (e também da juridicidade)
das proposições em tramitação.

Já antes da Constituição de 1988, a Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, na forma do Regimento Interno (Resolução nO 30, de 3I
de outubro de 1972), exercia um controle de constitucionalidade, na medida em
que podia interromper a tramitação de proposição considerada inconstitucionae.

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma grande novidade no que toca
às Comissões, qual seja o regime conclusivo de tramitação, de forma a agilizar
os trabalhos do Legislativo. Assim, a partir do art. 58, § 2°, 1,

2
ficou estabelecida

a regra de que as proposições tramitam apenas pelas comissões temáticas, dis
pensando-se a competência do Plenário, salvo em casos específicos considera-

I
"Art. 28.....§ 4Q

•••• Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria abso-

luta dos seus membros, ou por dois terços de qualquer de suas turmas, aprovar parecer

pela inconstitucionalidade de proposição, será esta arquivada por despacho do Presi

dente da Câmara dos Deputados. O autor da proposição ou o Líder, até quinze sessões

da publicação do despacho no Diário do congresso Nacional, poderá requerer que o

parecer seja submetido à apreciação do plenário. Será este enviado ao plenário, por

intermédio da Mesa, para inclusão na Ordem do Dia, em discussão prévia. Adotar-se~á

a mesma solução quando a declaração de inconstitucinalidade, embora não se refira a

todos, alcançar os preceitos fundamentais da proposição. Se o plenário julgar constitu

cional a proposição, esta será encaminhada às outras Comissões, às quais tenha sido

distribuída; se julgar inconstitucional, estará rejeitada."
2
"Art. 58, O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporá-

rias, constituídas naforma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no

ato de que resultar sua criação. .....§ 2 0 Às comissões, em razão da matéria de sua com

petência, cabe: f- discutir e votarprojeto de lei que dispensar, naforma do Regimento, a

competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa,.","
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dos de maior relevância, que, teoricamente, exigem a mobilização da composi
ção total da Casa, com previsão no art, 24, lI, do ReguJento Interno, vigente a
partir de 1989 (Resolução n' 17, de 1989 e alterações),'

Destarte, é bom ressaltar que, em função da inovação constitucional, uma
ampla maioria de proposições é hoje apreciada pelos colegiados técnicos e de
pois encaminhada ao Senado para revisão ou, conforme o caso, ao Presidente da
República para sanção, sem passar pelo crivo do Plenário,

Considerando-se a competência temática das comissões pennanentes,
observa-se no novo Regimento Interno, agora no art. 32, III, "a,,4, que a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação é chamada a opinar sobre a totalidade
de proposições em trâmite (entenda-se projetos, emendas ou substitutivos), após
a análise das outras comissões eventualmente designadas a apreciá-Ias, Em ou
tras palavras, enquanto as demais Comissões podem ser chamadas a apreciar
determinada matéria, dependendo do assunto tratado, a Comissão de Constitui
ção e Justiça é sempre convocada a pronunciar-se, tanto nos casos em que a
matéria tramita conclusivamente quanto nos casos em que a mesma deva ir ao
Plenário, sob o prisma da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(e mérito, quando for o caso daquelas matérias cuja previsão regimentàl atribui
competência temática à mesma Comissão: direito constitucional, eleitoral, civil,
penal, penitenciário, processual, notarial, registros públicos, desapropriações,

uso dos símbolos nacionais, anistia etc,),
Casos há em que a competência da Comissão de Justiça é absorvida por

Comissão Especial, que pode ser constituída quando mais de três comissões são
competentes em relação ao mérito (art, 34 do Regimento Interno), que não só a
substitui como porventura a todas as comissões cujo conteúdo temático condiz
com a matéria, Mas, nesta hipótese, mesmo a Comissão Especial, no seu parecer

J"Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às

demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: ... lJ- discutir e votar projeto de lei,
dispensada a competência do Plenário, salvo o disposto no § 2° do art. 132 (recursos
contra a apreciação conclusiva) e excetuados os projetos: a) de lei complementar; b) de
código; c) de iniciativa popular; d) de Comissão; e) relativos a matéria que não possa
ser objeto de delegação consoante o § lOdo art. 68 da Constituição Federal,)) oriundos
do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer

das Casas; g) que tenham recebido pareceres divergentes; h) em regime de urgência;

4"Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou
áreas de atividade: ....IJI~ Comissão de Constituição e Justiça e de Redação: a) aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas

ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões; ...."
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fmal, enuncia uma auálise da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Outra possibilidade de não se ouvir a Comissão de Justiça sé dá quando a maté
ria, por contingências políticas, é urgente ou tem requerimento de urgência (ou
"urgência urgentíssima") aprovado (arts. 152 a 157), sendo pautada no Plenário
sem tempo hábil para que a Comissão a aprecie. Neste caso, é designado um
membro desta para, em a representando, apreciá-la sob o ponto de vista da sua
constitucionalídade, juridicidade e técnica legislativa (e mérito, se for ocaso).

E isto se dá em função da necessidade de ser realizado um controle (em
sentido amplo) sobre a pertinência jurídica das propostas que estão tramitando
pela Cámara (no Senado Federal, guardadas certas peculíaridades, a análise é a
mesma).

E a importância da Comissão de Constituição e Justiça se faz evidente
quando o mesmo Regimento atribui efeito terminativo ao seu parecer no âmbito
da constitucionalidade e juridicidade' . Em qualquer caso, tramitando conclusi
vamente ou indo, em última instância, ao Plenário da Casa, as proposições são
apreciadas quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nesta hipótese, no que toca aos primeiros aspectos, um parecer pela
inconstitucionalidade e injuridicidade ou pela inconstitucionalídade ou apenas
pela injuridicidade fere mortaimente a proposição. Esta será arquivada, salvo
recurso para que o Plenário venha a apreciá-la' .

Deste modo, o controle de constitucionalídade vem sendo efetivamente
exercido de forma prévia na Câmara dos Deputados e, mais especificamente,
pela sua Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Se considerannos, por exemplo, que este órgão técnico analisa anual
mente cerca de oitocentas matérias (projetos de lei, de lei complementar, de
resolução, de decreto legislativo, declarações de prejudicialidade, propostas de
emenda à Constituição etc.) e que, dentre estas, cerca de quatrocentas são as

5
"Art. 54. Será terminativo o parecer: 1- da Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação. quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria; 11- da Comissão de
Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição;
(mas nem todas as proposições têm aspectos financeiros ou orçamentários a serem ana

lisados, isto é, nem sempre a Comissão de Finanças é chamada a apreciá-las) IIJ- da
Comissão Especial referida no art. 34, 11, acerca de ambas as preliminares."
60 art.54 do Regimento Interno previa a interposição de recurso contra apreciação
tenninativa da Comissão de Justiça. Tal previsão foi suprimida, acreditando~se que, mes
mo no caso de a matéria não tramitar conclusivamente, o parecer negativo desta Comis
são poderia ser levado à apreciação do Plenário na forma de recurso contra a apreciação
conclusiva, que não é o caso.
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passiveis de parecer estritamente terminativo, temos que - os dados são da pró
pria Comissão -entre cinco e dez por cento recebem parecer,pela inconstitucionali
dade: no ano de 1995, vinte e sete proposições foram consideradas
inconstitucionais e, em 1996, vinte e três. É claro que este número não re!fata
aquelas proposições que tiveram a sua inconstitucionalidade ( não estrutural)

superada em virtude de c()rreções (emendas).
Certo que isto não livra o ordenamento juridico defmitivamente das leis

anômalas face ao texto constitucional, mesmo porque a interpretação das leis e
da própria Constituição, além de sofrer injunções políticas, faz-se em conside
ração a circunstâncias fáticas, que se alteram constantemente numa sociedade.
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