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PREFÁCIO

Bruno Pinheiro, emérito constitucionalista, professor da Escola de Direito 
da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) 
e da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FEMPERJ), além de 
diversos outros cursos preparatórios e de Pós-Graduação, sempre se notabilizou 
pela visão holística e integrada do Direito, perceptível na trajetória acadêmica, 
tendo lecionado, brilhantemente, Direito Penal e Direito Administrativo, antes 
de quedar-se no Direito Constitucional. 

Tamanha visão crítica e interdisciplinar do Direito reflete, como nunca, 
em seu Controle de Constitucionalidade, obra de pretensão exauriente, mas 
escrita com clareza e didática, de sorte a atender desde o graduando, passando 
pelo concursando até o operador do Direito.

O livro prima, ainda, pela organização, facilitando a consulta pelo leitor 
do tópico desejado. 

Após discorrer sobre a constitucionalização do Direito, fixa os limites 
à reforma constitucional, sem descuidar da análise histórica, para, então, 
chegar aos pressupostos do controle de constitucionalidade. A atualidade e 
a verticalidade da obra começam a transparecer neste tópico, ao enfrentar 
o ativismo congressual, o efeito backlash e a teoria do diálogo institucional. 
Quando adentra no exame das inconstitucionalidades, impressiona o catálogo 
reservado às espécies, desnudando o propósito exaustivo do autor.

A didática da obra, sem perda alguma do conteúdo vertical, vê-se nos 
quadros esquemáticos dos sistemas e modalidades de controle de constitu-
cionalidade, não como fim em si próprio, mas ferramenta elucidativa do 
conteúdo do texto.

O olhar sobre o Direito Comparado é mandatório à compreensão do 
ordenamento constitucional pátrio, máxime para pontuar os acertos e de-
sacertos de qualquer aproximação. Por outro lado, é igualmente imprescin-
dível a objetividade quando se contempla uma obra de tema tão extenso e 
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complexo. Nesse particular, o autor foi muito feliz ao eleger, como critérios 
comparativos, as experiências estadunidense, alemã e portuguesa, com as quais 
a doutrina nacional e o Supremo Tribunal Federal mais dialogam.  O percurso 
pelas ordens constitucionais anteriores à vertente igualmente foi preciso, sem 
firulas ou aprofundamentos desnecessários.

As técnicas de decisão no controle de constitucionalidade são um dos 
pontos de destaque da obra, porque apresentadas com muita profundidade, 
didaticamente. Ao adentrar no Direito Processual Constitucional a obra não 
perde o vigor, ao contrário, a atualidade persiste, haja vista, v.g., o item dedicado 
à abstrativização do controle difuso/incidental por mutação constitucional, 
bastante utilizado na seara processual penal, e o reservado ao mandado de 
injunção e omissão legislativa a inviabilizar o pleno exercício de direitos fun-
damentais - a discussão quanto à inserção da homofobia na Lei nº 7716/89 
bem ilustra a temática; faz ainda exaustivo e verticalizado estudo do recurso 
extraordinário, do sistema de precedentes, da teoria dos motivos determinantes, 
da reclamação constitucional e tantos outros temas.

O autor não se furta de veicular todas as correntes de pensamento, sem 
comprometer o tom crítico do livro. 

Por tudo isso, a obra é referência no estudo do controle de constitucio-
nalidade no Brasil, indispensável a quem pretende ter uma visão completa 
sobre o tema, seja na graduação, seja na atividade profissional e/ou acadêmica. 
E, para o concursando, é o livro a ser lido. À leitura!

Rio de Janeiro, outono de 2019

Marcos Paulo Dutra Santos1

1 Mestre em Direito Processual pela UERJ. Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro. 
Ex-assessor de Ministro do STF (2015/2016). Professor de Processo Penal e de Execução 
Penal da Escola de Direito da AMPERJ, da EMERJ, da FESUDEPERJ, do SupremoTV 
e do Curso Fórum. Autor de diversas obras jurídicas
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APRESENTAÇÃO

O autor, professor Bruno Pinheiro, tem se destacado como um dos prin-
cipais professores de Direito Constitucional do Estado do Rio de Janeiro e do 
Brasil, não só na graduação, pós-graduação e mestrado, como na preparação de 
candidatos para os mais diversos concursos públicos – Magistratura, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Delegado Federal, Delegado de Civil, Procuradorias…

A presente obra reflete estudo minucioso sobre um dos temas mais instigan-
tes e importantes do Direito Constitucional: o controle de constitucionalidade. 
O tema, como se sabe, já foi objeto de estudos monográficos importantes por 
parte de constitucionalistas brasileiros, fato que demonstra o desafio enfrentado 
pelo professor Bruno Pinheiro na elaboração desse estudo, o que, certamente, 
o coloca no patamar dos principais constitucionalistas da nova geração.

A singularidade do trabalho aqui desenvolvido relaciona-se com a lingua-
gem didática e acessível, sem deixar de lado a análise de premissas filosóficas 
e jurídicas necessárias à compreensão do tema central, profunda e completa. 

Na parte introdutória o autor faz um exame dos fundamentos teóricos do 
controle de constitucionalidade, essencial para o entendimento de tema tão denso. 

Após demonstrar a evolução histórica do controle de constitucionalidade, 
o autor destaca os pressupostos do controle, o vício da inconstitucionalidade 
e as espécies de inconstitucionalidade.

Em seguida, o estudo se volta para os sistemas e as modalidades de con-
trole de constitucionalidade, com a competente análise do Direito comparado 
– na qual também analisa o conflito entre constituição e direito comunitário.

Ao se debruçar sobre o controle de constitucionalidade adotado no 
ordenamento jurídico brasileiro, o autor aborda as principais características e 
controvérsias relacionadas ao controle difuso e concentrado, sempre com olhar 
crítico e sem deixar de se posicionar, o que faz de forma ímpar e inteligente.

O autor aborda ainda, de forma detalhada e precisa, as mais complexas 
e modernas técnicas de decisão adotadas no controle de constitucionalidade.

Na parte destinada ao controle concreto, difuso e incidental, encontramos 
um estudo que atenta não apenas para os aspectos constitucionais, dando a 
devida importância, de forma séria e técnica, aos aspectos processuais, raro 
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quando se trata de constitucionalistas. Merecendo menção especial o estudo 
do Recurso Extraordinário e do Mandado de Injunção.

O livro prossegue com a análise das súmulas vinculantes.
Na parte relativa ao controle abstrato, concentrado, de constitucionali-

dade o autor faz um estudo sistemático, analisa o sistema de forma integrada, 
buscando sempre a coesão e coerência. Faz críticas sérias, agudas, e técnicas 
aos pontos que entende merecedores de aperfeiçoamento, com a devido 
esmero que o tema exige, apresentando as falhas e propondo soluções. No 
tópico em questão o autor não deixa de inovar, como o faz, por exemplo, no 
estudo das chamadas “normas de eficácia reforçada” e, também, outros pontos 
inovadores que o leitor terá o prazer descobrir.

Merece atenção o estudo relativo ao controle incidental exercido em 
controle concentrado abstrato de constitucionalidade, tema ainda carente 
de maior precisão técnica, o que sem dúvida é feito pelo autor, que traça os 
limites e as possibilidades decorrentes de nosso complexo modelo.

Menção especial ao controle concentrado de constitucionalidade estadual, 
com exame de questões intrincadas que o autor não se furta de enfrentar.

O livro traz também capítulo dedicado à reclamação constitucional e 
às súmulas vinculantes, extenso e aprofundado. 

O tema da coisa julgada inconstitucional, em razão da sua importância e 
atualidade, foi destacado em item próprio, sem descuidar da parte processual, 
que recebe todo respeito do autor.

Chegando ao fim temos análise atual do controle de convencionalidade.
Em todos os pontos o autor, com intuito de auxiliar os leitores, advogados, 

juízes, promotores, acadêmicos, e demais operadores do direito, especialmente 
aqueles que se preparam para os concorridos concursos públicos, apresenta 
importantes decisões do STF acerca do controle de constitucionalidade, nunca 
deixando de criticar, sempre respeitosamente, quando entende pertinente.

Os quadros esquemáticos utilizados ao longo do texto e a constante 
menção à jurisprudência do STF, como já apontado, facilitam a compreensão 
das ideias. Trazendo, inclusive, interessante quadro comparativo dos tribunais 
constitucionais do Mundo – no qual faz parte até mesmo o exótico Nepal.

O leitor ainda encontrará diversos temas ligados ao controle de consti-
tucionalidade examinados de forma criteriosa e sempre com densidade, tais 
como, poder constituinte, teoria dos poderes implícitos, ativismo congressual, efeito 
backlash e outros.

A experiência do autor como professor universitário, graduação, pós-gra-
duação e como professor de cursos preparatórios para os concursos públicos 
mais exigentes do país possibilitou a elaboração de uma obra abrangente, 
atual e didática, com a constante preocupação de aliar as premissas teóricas 
com as discussões pragmáticas.

À leitura!



CONS
T I T U
C I O
N A L I
DADE

controle de

Bruno Pinheiro

C
O

N
ST

IT
U

C
IO

N
A

L
ID

A
D

E
c

o
n

tro
le

 d
e

B
r

u
n

o
 P

in
h

e
iro

O autor não se furta 
de veicular todas as 
correntes de pensa-
mento, sem compro-
meter o tom crítico 
do livro. 
Por tudo isso, a obra é 
referência no estudo 
do controle de con-
stitucionalidade no 
Brasil, indispensável 
a quem pretende ter 
uma visão completa 
sobre o tema, seja na 
graduação, seja na 
atividade profission-
al e/ou acadêmica. E, 
para o concursando, 
é o livro a ser lido. 

À leitura!

MARCOS PAULO 
DUTRA SANTOS

A presente obra reflete estudo 
minucioso sobre um dos temas 
mais instigantes e importantes 
do Direito Constitucional: o 
controle de constitucionali-
dade. O tema, como se sabe, 
já foi objeto de estudos mono-
gráficos importantes por parte 
de constitucionalistas brasilei-
ros, fato que demonstra o de-
safio enfrentado pelo professor 
Bruno Pinheiro na elaboração 
desse estudo, o que, certa-
mente, o coloca no patamar 
dos principais constitucional-
istas da nova geração.
A singularidade do trabalho 
aqui desenvolvido relacio-
na-se com a linguagem didáti-
ca e acessível, sem deixar de 
lado a análise de premissas fi-
losóficas e jurídicas necessári-
as à compreensão do tema 
central, profunda e completa.

Advogado. Constitucionalista. Pare-
cerista. Palestrante em conferên-
cias internacionais e nacionais. 
Presidente da Comissão de Direito 
Constitucional da OAB/RJ (57ª sub-
seção). Autor de diversos livros ju-
rídicos (Teoria geral do delito - ed-
itora Campus Elsevier; Controle de 
Constitucionalidade 1ª ed, editora 
Método; Lições de Direito Adminis-
trativo, editora Espaço Jurídico…). 
Professor há 20 anos, graduação, 
pós-graduação e concursos. Pro-
fessor de Direito Constitucional em 
cursos de pós-graduação em diver-
sos estados do Brasil (Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Ma-
ranhão, Bahia, Paraná e outros). Pro-
fessor de Direito Constitucional na 
pós-graduação online do Complexo 
de Ensino Renato Saraiva. Professor 
de Direito Constitucional da AM-
PERJ (Associação do Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Janeiro). 
Professor de Direito Constitucional 
da FEMPERJ (Fundação Escola do  
Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro). Professor convida-
do EMERJ. Professor dos cursos on 
line Femperj e Amperj. Professor de 
Direito Constitucional nos princi-
pais cursos preparatórios do Brasil: 
Ênfase; Fórum; Alcance; Faepol; Su-
premo; IGD; CEJUS; Portal F3; LFG, 
CEJ, IMADEC e outros.

BRUNO PINHEIRO

2ª edição




