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RESUMO 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, surge um novo modelo 
constitucional que preconiza pela concretização dos direitos fundamentais. O Estado 

Democrático de Direito visa buscar uma nova forma de legitimação, que não é restringida 
ao voto, ou aos direitos políticos: o elemento democrático, resultado de debates amplo, 

aberto, inclusivo e participativo. A adoção da jurisdição constitucional ocorreu em razão 
de uma opção política da soberania popular encartada na carta Magna de 1988. Nesse 
estágio, ocorre a expansão da jurisdição constitucional, que traz à baila o debate sobre sua 

legitimidade democrática. Nessa perspectiva, fazendo uma delimitação no nosso objeto 
de estudo, almeja-se discutir o papel da Constituição e a atuação da jurisdição 

constitucional como última instância de interpretação do texto constitucional. Para essa 
finalidade, compreende-se a Constituição situada no ápice do ordenamento jurídico, como 
uma norma aberta que se torna viva através do processo de interpretação realizado por 

toda a sociedade. E ante a crise do sistema representativo, a jurisdição constitucional é 
analisada no seu caráter procedimental inerente ao modelo democrático-deliberativo. Para 

tanto, utiliza-se a pesquisa exploratória e descritiva feita por meio de livros, artigos 
científicos, monografias. O presente trabalho analisa o papel da jurisdição constituciona l 
brasileira sob a concepção da democracia deliberativa, no Estado democrático de Direito, 

cujo marco teórico é Jürgen Habermas, verificando-se como a jurisdição constituciona l 
pode se democratizar, investigando quais as alternativas possíveis para efetivar a 

reconstrução democrática do texto constitucional, na afirmação da soberania estatal. 
Sustenta, por fim que a abertura procedimental com a utilização do amicus curiae e das 
audiências públicas no sistema de controle de constitucionalidade representam elementos 

(re)democratizadores do debate, e por isso como possibilidade de produção da decisão de 
forma mais legítima, em consonância com o clamor social e ainda em conformidade com 

todos aqueles que são potencialmente atingidos pela decisão. 

 

Palavras-Chave: Estado Democrático de Direito. Democracia deliberativa. Jurisdição 

Constitucional.   

 



ABSTRACT 

After the promulgation of the Federal Constitution of 1988, a new constitutional model 

which calls for the realization of fundamental rights. The democratic state seeks to find a 
new form of legitimation, which is not restricted to vote, or for Political Rights: the 
democratic element, the result of extensive discussions, open, inclusive and participatory. 

The adoption of constitutional jurisdiction were driven by a politics of popular 
sovereignty option in the inset letter Magna 1988. At this stage, there is the expansion of 

constitutional jurisdiction, which brings up the debate on democratic legitimacy. From 
this perspective, making a delimitation in our object of study, we aimed to discuss the 
role of the Constitution and the role of constitutional jurisdiction as of last resort 

interpretation of the constitutional text. For this purpose, we understand the Constitut ion 
situated at the apex of the legal system as an open standard which comes alive through 

the interpretation process carried out by the whole society. And before the crisis of the 
representative system, the constitutional jurisdiction is analyzed in its procedural nature 
inherent in the democratic deliberative model. For this, we use the exploratory and 

descriptive research by means of books, scientific articles, monographs. This paper 
analyzes the role of Brazilian constitutional jurisdiction under the concept of deliberative 

democracy, the democratic rule of law, whose theoretical framework is Jürgen Habermas, 
checking up as the constitutional jurisdiction can democratize, investigating what 
possible alternatives to carry out the democratic reconstruction of the constitutional text, 

the assertion of state sovereignty. Argues finally that procedural opening using the amicus 
curiae and public hearings on constitutional control system represent elements (re) 

democratizing the debate, so as the possibility of production of the decision more 
legitimately, in line with the public outcry and yet in line with all those who are potentially 
affected by the decision. 

Keywords: Democratic state. Deliberative democracy. Constitutional jurisdiction 
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INTRODUÇÃO 

 

Na segunda metade do século XVIII e XIX, com o advento do Liberalismo e as 

Revoluções Americana e Francesa, que sedimentaram a limitação do poder do Estado em 

relação aos indivíduos, eclodiram valores da legalidade, liberdade e igualdade, que culminaram 

com a formação do Estado democrático de Direito. A expressão Estado Democrático de Direito, 

respeita os direitos proclamados pelos dois momentos históricos do século XVIII e XIX, e induz 

a uma interpretação do Direito que, na sociedade brasileira, ainda necessita de muito 

amadurecimento, posto que ainda não houve a efetivação da democracia social.  

Toda crise representa uma separação entre o texto constitucional e a vontade da 

coletividade em geral, o que representa um enfraquecimento nas bases do poder. 

A crise de legitimidade, após o esfacelamento do Estado Liberal, que ora 

atravessamos, tem aspectos mais graves aqui no Brasil, em razão do retardamento político de 

nossa evolução constitucional; segundo, por sermos uma sociedade com fortes raízes patriarcais 

e oligárquicas, que dificulta o nosso ingresso na democracia deliberativa; da dificuldade de 

remover os óbices do subdesenvolvimento. 

O modelo da democracia representativa, como uma alternativa possível em uma 

sociedade complexa, a qual se tornou a nossa, tornou-se um instrumento incapaz de responder 

de forma satisfatória a todos os anseios da sociedade. 

A crise na democracia representativa é uma das principais problemáticas 

contemporânea. O déficit de competência técnica do Parlamento, a ausência na produção de 

leis que vão ao encontro do interesse social, compromete cada vez mais a conectividade interna 

e a unidade do sistema jurídico e desbrava uma nova realidade: o Judiciário deve produzir a 

síntese social, independentemente das leis elaboradas para prestigiar um grupo de interesses e 

que vá além da “querela partidária”. Entretanto, não existe um modelo de democracia a ser 

utilizado como referencial absoluto. 

Em tempos de crise da modernidade, a ideia de democracia e cidadania precisa ser 

contextualizada. 

  

Democracia implica, diálogo, debate público, participação. Remete-nos a reunião de 

escolas, reuniões de condomínio, associações de classe, famílias, em todas as situações que o 

processo decisório seja efetivado através do diálogo aberto e participativo. 
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Não existe Estado de Direito, nem democracia, no qual não se proteja efetivamente os 

direitos e garantias fundamentais. Uma verdadeira democracia se faz através da soberania 

popular e do respeito aos direitos fundamentais. Nos Estados constitucionais contemporâneos, 

cabe a Jurisdição constitucional ser a guardiã da Constituição. Na realização desse mister, os 

Poderes democraticamente eleitos e a jurisdição constitucional têm papeis igualmente 

relevantes. A interpretação e a aplicação da Constituição é dever de todos os Poderes, assim 

como de toda a sociedade. Todo aquele que vive a Constituição é também seu intérprete.  

A preservação das Constituições é reflexo da democracia, já que o que importa é a 

vontade do povo, e para tanto, é necessário assegurar que a Constituição não seja manipulada 

como as leis, para atender a interesses duvidosos, daí a importância do Tribunal Constituciona l 

para defender a Constituição. 

A harmonização e o equilíbrio dos ideais do Estado Democrático de Direito é 

determinado através da divisão dos poderes descritos na Constituição. Nesse sentido, o Tribuna l 

Constitucional como último intérprete da Constituição diz aos demais poderes os limites de sua 

autoridade, para que atuem dentro dos procedimentos e limites previstos no texto 

Constitucional. Nesse mister, evita-se que os direitos das minorias sejam suprimidos e que o 

poder da maioria atue com tirania, pondo em risco a democracia. 

O Tribunal Constitucional na interpretação da Constituição deve respeitar valores 

oriundos da opinião pública, ou seja, aqueles valores que todo e qualquer cidadão racional deva 

respeitar. Deve ainda, ouvir a voz das demandas sociais, da cidadania e da dignidade humana , 

assim, construirá uma legitimidade capaz de ouvir os reclames sociais, ainda que o conceito de 

“justo” seja mutável em cada sociedade. 

A fonte última de legitimação da justiça constitucional consiste no “plebiscito diário” 

a que estão sujeitas as suas decisões. Desse modo, compete a jurisdição constituciona l 

salvaguardar os direitos fundamentais e o procedimento democrático. Para tal desiderato, deve-

se implantar formas de participação do cidadão e de democratização. 

Esse é o debate central nas democracias modernas acerca da temática da jurisdição 

constitucional: a conjugação da abertura da democratização na realização de seu mister com a 

oitiva das demandas oriundas da sociedade.  

O sistema constitucional nos possibilita a atualização normativa em razão das 

mudanças ocorridas na sociedade, permitindo a ampliação da democracia pela participação 

ativa do cidadão, e pela substituição do modelo de cidadania passiva pela cidadania ativa. 
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Häberle, propõe o abandono do modelo de democracia passiva “do povo”, baseado em 

Rousseau, para o modelo de participação ativa do cidadão no Estado de Direito, o qual deve ser 

intérprete no processo decisório. 

Portanto, os direitos fundamentais devem ficar à margem das disputas políticas, sob a 

proteção de um órgão independente e que vincula suas decisões aos demais poderes, muito 

embora, numa sociedade complexa e pluralista, essas decisões são submetidas à análise de todo 

e qualquer cidadão. Para tanto, Habermas, em sua teoria discursiva, defende que o princípio da 

soberania do povo significa que todo o poder político é deduzido do poder comunicativo dos 

cidadãos. 

O problema da legitimidade democrática da jurisdição constitucional já é matéria 

amplamente debatida, que no caso brasileiro com a promulgação da Carta Magna de 1988, é 

assente que a adoção da jurisdição constitucional ocorre em razão de uma opção política da 

soberania popular encartada no texto constitucional. Nessa perspectiva, fazendo uma 

delimitação no nosso objeto de estudo, a jurisdição constitucional será analisada de acordo com 

a Constituição de 1988, refletindo-se sob as premissas: qual o papel e quais são os limites de 

atuação da jurisdição constitucional em um Estado democrático de Direito? Objetiva-se discutir 

o papel da Constituição e do Poder Judiciário, notadamente a jurisdição constitucional, como 

última instância de interpretação do texto constitucional. 

Para essa finalidade, compreende-se a Constituição situada no ápice do ordenamento 

jurídico, como uma norma aberta que se torna viva através do processo de interpretação 

realizado por toda a sociedade. E ante a crise do sistema representativo, a jurisdição 

constitucional é analisada no seu caráter procedimental e substancial inerente ao modelo 

democrático-deliberativo. 

A crise da democracia representativa na consecução de políticas públicas, nos faz crer 

que é necessário ampliar a democracia, ir além da frágil democracia representativa que temos. 

Democracia não é só eleger candidatos de quatro em quatro anos, é ter participação efetiva nas 

decisões do poder. O reclame do povo nas ruas demonstra o abismo que existe entre governo e 

sociedade, e que ante a não realização de políticas públicas pelos demais poderes da República, 

o Poder Judiciário tem assumido uma postura proativa na efetivação de direitos, o que nos faz 

repensar na discussão sobre a reforma política no país e a democratização da jurisdição 

constitucional sob a perspectiva da democracia deliberativa. 
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Outra característica relevante no debate contemporâneo é o caráter textual do Direito, 

já que as normas são textos construídos discursivamente. Nesse aspecto, a atividade 

jurisdicional tem um papel central sobre a atividade de leitura e aplicação dos textos 

legislativos. A interpretação da legislação pelo Judiciário há certo grau de criatividade, pois que 

toda interpretação tem uma porção intrínseca de criatividade. Nunca se confundindo com 

arbitrariedade, pois a criatividade respeita elementos processuais e substanciais.  

Neste contexto de transformação de princípios e novos direitos, o Poder Judiciár io 

também altera seu papel, deixando de ser mero aplicador da lei nos moldes do liberalismo para 

uma atuação que busca a justiça social, em que importa é obter a solução mais apta a alcançar 

os fins colmatados, ou seja, os efeitos práticos das decisões, e não a solução formalmente mais 

lógica, através da subsunção; não estando o juiz obrigado a observar o critério da legalidade 

estrita na tomada de decisões, as quais se fundamentam, muitas vezes, em critérios de 

conveniência e oportunidade. 

O Poder Judiciário ocupa um importante papel de interpretar e aplicar os direitos 

fundamentais previstos na Constituição, em busca do bem estar de toda coletividade, 

concedendo e garantindo direitos fundamentais, aliado a democracia, que afirma a soberania 

popular no poder como meio de efetivação dos direitos previstos. 

Entretanto, embora exista um rol extenso de direitos e garantias fundamentais, muitas 

vezes estes não gozam de total efetividade nos casos concretos, recaindo a aplicação e a 

interpretação nas mãos dos Magistrados, aos quais são incumbidos de prestar a tutela 

jurisdicional. 

Para proteger os direitos fundamentais do cidadão insculpidos na Constituição Federal de 

1988, é necessário um aperfeiçoamento da proteção jurídico-constitucional desses direitos e para 

tal desiderato deve-se fortalecer a jurisdição constitucional, com vistas a uma atuação participativa , 

aberta e democrática. Assim, o cidadão é partícipe desse processo, enquanto agente de 

transformação social. 

O aprimoramento da legitimidade da jurisdição constitucional poderá ser feito através 

de procedimentos discursivos, participativos do processo constitucional. 

Nessa perspectiva, o objeto do presente trabalho é investigar o papel da jurisdição 

constitucional brasileira sob a concepção da democracia deliberativa, no Estado democrático 

de Direito, cujo marco teórico tem seu matiz em Jürgen Habermas, enfatizando-se como a 

jurisdição constitucional pode se democratizar, investigando quais as alternativas possíveis para 
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efetivar a reconstrução democrática do texto constitucional. Nesse sentido, a abertura 

procedimental com a utilização do amicus curiae e a realização de audiências públicas nos 

processos de controle de constitucionalidade, representam elementos (re)democratizadores do 

debate, e por isso como possibilidade de produção da decisão de forma mais legítima e em 

consonância com o clamor social e ainda em conformidade com todos aqueles que são 

potencialmente atingidos pela decisão. 

Sob o aspecto metodológico utilizou-se a pesquisa exploratória e descritiva realizada 

por meio de livros, artigos científicos, monografias. 

Neste trabalho, será realizada uma breve incursão sobre a formação do Estado, 

perpassando pelo Estado Liberal, Estado do Bem Estar social, até o Estado Democrático de 

Direito, para compreender o seu significado atual. Abordar-se-á a crise da democracia 

representativa em nosso país, e em sua decorrência a insurgência do povo nas ruas na luta pela 

efetivação dos direitos sociais, uma realidade do Estado Contemporâneo. Percebe-se um embate 

do Estado contra ele mesmo, da construção legislativa à sua efetivação pelo Poder Execut ivo, 

e posteriormente ante a sua não realização pela atuação do Poder Judiciário, notadamente a 

jurisdição constitucional. 

Vislumbrar-se-á a importância da jurisdição constitucional em sociedades 

democráticas. O Judiciário tem relevante papel de promover além da segurança jurídica, a 

crença no Direito, na justiça. Defende-se uma jurisdição constitucional voltada para a defesa de 

valores, institucionalizados na Constituição Federal como garantias do cidadão: dignidade 

humana, liberdade, democracia, a moralidade pública. 

Desta feita, o Estado Democrático de Direito visa buscar uma nova forma de 

legitimação, que não é restringida ao voto, ou aos direitos políticos: o elemento democrático é 

resultado de debates amplo, aberto, inclusivo e participativo. 

Outrossim, o grande desafio da jurisdição constitucional é produzir decisões legítimas. 

Nesse desiderato, verifica-se a necessidade de abertura para a interpretação da norma 

constitucional, com a participação de todos os atores sociais no debate. Nessa perspectiva, em 

sede de controle de constitucionalidade, o instituto do amicus curiae e da audiência pública , 

viabiliza a concretização da sociedade aberta dos intérpretes, permitindo a atuação da sociedade 

para a produção do sentido à norma. 

Um Estado de Direito verdadeiramente democrático e ancorado na Constituição, deve 

positivar e institucionalizar mecanismos capazes de permitir aos cidadãos não só o acesso aos 
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processos decisórios, como também sua participação, já que as decisões afetarão toda a 

coletividade. 

 

2. A FORMAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

Atualmente muito se tem debatido acerca da um Estado Democrático de Direito, de 

um elemento democrático insculpido na Carta Magna já em seu primeiro artigo quando dispõe 

que a República Federativa do Brasil constitui-se de um Estado Democrático de Direito 

fundamentado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, enfatizando em seu parágrafo único o 

elemento democrático quando afirma que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição 1”.  

Entretanto é necessário buscar o real sentido dessa expressão, ressaltando desde já, que 

a atual concepção de Estado adotada é resultado de um processo de evolução de lutas e 

conquistas na história de um povo em busca de sua liberdade, em paralelo com a estabilização 

de uma ordem social que lhe garanta dignidade, consubstanciada com a instituição do princíp io 

da separação dos poderes. 

Assim, nesse primeiro momento, teceremos acerca da evolução do Estado de Direito 

tentando justificar o porquê da escolha pela democracia. Em seguida, explicitaremos os 

instrumentos por meio dos quais a democracia é desenvolvida, ou seja, como o povo exerce 

esse poder que dele emana, nos posicionando, ao final do capítulo, acerca da crise que subsiste 

nesse sistema democrático de representação. 

 

2.1. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE DIREITO: POR QUE DEMOCRACIA? 

Podemos dizer que “o Estado é uma associação humana (povo), radicada em base 

espacial (território), que vive sob o comando de uma autoridade (poder) não sujeita a qualquer 

outra (soberania)2”.   

                                                 
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
2 CASTRO, Celso. Estado e Direito. In: Sociologia Aplicada ao Direito. 2º Ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 119. 
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Durante todo o transcurso do tempo, a sociedade evoluiu e o conceito de Estado foi se 

modificando. Assim, até o momento o termo “Estado” foi conceituado de diferentes maneiras, 

de acordo com a corrente adotada por seus doutrinadores. 

O termo Estado, do latim status que significa estar firme, passou por variadas 

concepções. Apenas no século XVI, esse nome passou a indicar uma sociedade política. 

Contudo, não significa dizer que antes disso não tínhamos Estado, ao contrário de alguns 

doutrinadores, entendemos que já existiam sociedades politicamente organizadas, ou seja, 

embora a terminologia ainda não fosse adotada, aquelas sociedades já representavam a 

formação de Estado3. 

Kelsen reserva um capítulo de sua obra Teoria Geral do Direito e do Estado para tratar 

sobre o conceito de Estado. Inicia ressaltando a dificuldade que é definir essa palavra, seja por 

ser usada às vezes, com um sentido bem amplo ao indicar uma sociedade, seja usada em seu 

sentido mais restrito, para indicar um órgão particular da sociedade. É nesse contexto, que 

Kelsen escolhe o ponto de vista jurídico, para revelar o conceito de Estado como “uma 

comunidade criada por uma ordem jurídica nacional”, ou seja, “o Estado como pessoa jurídica 

é uma personificação dessa comunidade ou a ordem jurídica que constitui essa comunidade4”. 

Destarte, entende que assim como há um conceito de pessoa ao lado do conceito  

biofisiológico do homem, também pode existir um conceito sociológico de Estado, ao lado de 

seu conteúdo jurídico. De modo que o Estado como uma comunidade jurídica não é algo 

separado de sua ordem jurídica, não mais do que a corporação é distinta de sua ordem 

constitutiva5, ou seja, o Estado pressupõe uma ordem jurídica.  

Kelsen critica a abordagem sociológica dada ao Estado que pressupõe que a sua 

unidade está no fato de os indivíduos pertencentes ao mesmo Estado se unirem por possuírem 

um interesse comum, uma vontade comum. Ao que chama de uma ficção política, porquanto 

seria impossível que todos os indivíduos pensassem de uma mesma forma, se assim fosse, não 

haveria necessidade do Estado agir coercitivamente. 

Fosse a ordem jurídica realmente a expressão dos interesses comuns a todos, com o 

desejo de todos os indivíduos sujeitos à ordem, então essa ordem poderia contar com a 

                                                 
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25 ed, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 26. 
4 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 261 – 262. 
5 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p.263. 
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obediência voluntária de todos os seus sujeitos; ela não precisaria ser coercitiva, e, sendo 

completamente ‘justa’, não precisaria nem mesmo ter o caráter de direito .6    

Abordada, portanto, a questão do conceito na visão de Kelsen, vejamos o entendimento 

de Dallari7, no tocante a origem e formação do Estado, e depois as causas que determinaram e 

determinam o seu surgimento. 

Existem três teorias que tratam acerca do aparecimento do Estado; há aqueles que 

entendem que o Estado sempre existiu, porquanto desde a existência do homem sobre a terra 

encontra-se inserido dentro de uma sociedade organizada, com autoridades que determinavam 

as regras de comportamento de todo o grupo. A segunda teoria, majoritária, se posiciona 

diferente, entendendo que a sociedade existiu primeiramente sem Estado, que foi constituído 

apenas depois em resposta às necessidades dos grupos sociais, enquanto uma terceira teoria 

entende que o Estado consiste apenas naquela sociedade política com características bem 

definidas, e por isso, só veio a existir no século XVII8. 

Em relação às causas para o surgimento do Estado, Dallari as dividem em dois grandes 

grupos, o de formação natural (o Estado se forma naturalmente, como por exemplo, o 

desenvolvimento do núcleo familiar) e o de formação contratual (a vontade dos homens leva a 

criação do Estado, teoria defendida pelos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean 

Jackes Rousseau).  

Mas quando falamos acerca da evolução do Estado, é necessário analisar as diferentes 

formas que o Estado adotou durante os séculos, ressaltando as características que as definiam e 

as causas que motivaram o surgimento.  

Segundo Bonavides no Estado de natureza, de Rousseau e Locke, o ser humano 

desfrutava de uma total liberdade, contudo uma liberdade que por ser absoluta poderia causar-

lhe sua extinção, já que tudo era permitido para garantir a sobrevivência. Esse fato impulsionou 

a passagem para o Estado de sociedade, de modo que todas as liberdades do homem foram 

alienadas ao Estado absoluto em troca da conservação da espécie humana. Para Bonavides, nem 

foi a razão tampouco a vontade, mas o instinto de sobrevivência que fez do “Homem livre do 

estado de natureza, ser doravante, num sacrifício inaudito, o súdito do estado de sociedade9.” 

                                                 
6 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 267. 
7 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25 ed, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 31. 
8 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado . 25 ed, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 35.  
9 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4º Edição. São Paulo, Malheiros editores Ltda, 2003, p. 25 
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O surgimento do estado Absolutista de Thomas Hobbes, o Estado Moderno que por 

sua vez, revestiu-se da característica da soberania, como um grande princípio que o inaugurou, 

contudo, a soberania esbarrava na figura do príncipe para o exercício de um poder absoluto, 

assim, tínhamos um Estado do Soberano e não um Estado da Nação ou do povo10. Esse Estado 

Moderno consolidado na figura do soberano passou por duas fases consecutivas para teorização 

da soberania, explicadas em Bonavides11.  

Infere-se que a partir desse momento a figura do homem-cidadão começa a ganhar 

força, mesmo que de maneira muito tímida, influenciado pelas ideias do Iluminismo e o 

sentimento revolucionário da segunda metade de século XVIII, o Estado ganha uma nova 

identidade, o fim da velha ordem absolutista e a inauguração do Estado liberal. 

É no Estado Liberal que nasce o poder do povo, por meio da emancipação política e 

civil que tem como principais características: a submissão às leis, a divisão dos poderes e a 

garantia dos direitos individuais 12.  

Percebe-se assim, que a força do monarca cede lugar ao direito, às leis fundamenta is. 

Iniciando, segundo Bonavides, a idade do Constitucionalismo, onde o Estado Absoluto se 

converte num Estado Constitucional, onde “o poder já não é mais de pessoas, mas de leis. São 

as leis, e não as personalidades, que governam o ordenamento social e político 13”.  

Bonavides, em específica classificação, defende que a partir de então, o Estado 

Constitucional passou por três distintas modalidades, o Estado Constitucional da Separação dos 

Poderes (Estado Liberal), Estado Constitucional dos direitos fundamentais (Estado Social) e 

Estado Constitucional da Democracia participativa (Estado democrático-participativo). 

                                                 
10 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4º Edição. São Paulo, Malheiros editores LTDA, 2003, p.23. 
11 Na primeira avulta o regime da Monarquia absoluta de direito divino, cuja legitimidade, em termos abstratos, é 

ministrada grandemente, em seus fundamentos teóricos, pela doutrina dos teólogos, que põem o altar ao lado do 

trono para dar-lhe arrimo e sustentação, (...). Já na segunda fase a teoria do absolutismo se desata dos laços 

teológicos e metafísicos que eram, não raro, um freio ao monarca, por dever este respeito e fidelidade às hierarquias 

eclesiásticas (...) a segunda fase testemunha, com toda evidência, a secularização do absolutismo em bases 

filosóficas e consensuais. Haja vista a esse respeito o Contratualismo social que introduziu em Hobbes uma nova 

fundamentação do poder, que já não promana da divindade, mas do Homem e de sua razão prática, dos imperativos 

racionais que afiançavam a sobrevivência ameaçada da espécie humana, segundo aquele grande pensador.  Cf. 11 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4º Edição. São Paulo, Malheiros editores LTDA, 2003, p.24. 
12  (a) submissão ao império da lei, que era a nota primária de seu conceito, sendo a lei considerada como ato 

emanado formalmente do Poder Legislativo, composto de representantes do povo, mas do povo-cidadão; (b) 

divisão dos poderes, que separe de forma independente e harmônica os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário , 

como técnica que assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último em face 

dos demais e das pressões dos poderosos particulares; (c) enunciado e garantia dos direitos individuais.  Cf. . 

DÍAZ, Elías, Estado de Derecho y sociedade deocrática, p. 29 e ss apud SILVA, José Afonso 

da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2012, p.113. 

13 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4º Edição. São Paulo, Malheiros editores LTDA, 2003, p. 29. 
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Esclarecemos que tais fases não representam uma ruptura de uma diante da outra, mas, 

podemos dizer que representam parte de um todo, como explica Bonavides14. 

O Estado Constitucional Liberal fundou-se por meio da elaboração da Declaração dos 

Direitos do Homem, quando além de trazer a fórmula da separação dos poderes, elencou em 

seu corpo os direitos fundamentais de primeira dimensão, quais sejam civis e políticos. Essa 

fase corresponde ao Estado Liberal, firmado pelo princípio da liberdade e fuga aos arbítrios do 

poder absoluto. 

Adquirida a liberdade, inclusive, positivada nas Constituições, a busca acontece agora, 

pela justiça social, abrangendo direitos sociais e direitos de desenvolvimento, direitos 

conhecidos, atualmente, como de segunda dimensão, conquistados no Estado Social, chamado 

por Bonavides de Estado Constitucional de Direitos Fundamentais.  

Os direitos fundamentais, elevados à categoria de princípios, tornam-se o sustentáculo 

de todo o ordenamento jurídico, todos eles vão se resumir num fundamental princípio, qual 

seja, o princípio da dignidade humana. 

Atualmente, praticamente todos os países afirmam ser democráticos. Para alguns, 

democracia é a atribuição do poder decisório a agentes escolhidos pelo povo. Para outros, vai 

mais além, a participação do povo nos processos de tomada de decisões15. Nessas duas posições 

percebe-se a necessidade de respeito aos direitos fundamentais – inclusive das minorias, como 

um elemento fundante de qualquer regime democrático. 

Segundo José Afonso da Silva, o Estado de Direito, seja ele, visto na concepção liberal 

ou social, nem sempre caracterizará um Estado Democrático. Para ele, o Estado Democrático 

se funda no princípio da soberania popular, de modo que a realização do princípio democrático 

consistirá em garantia aos direitos fundamentais da pessoa humana. 

                                                 
14 O estado Liberal não é estático, e evolui; a dinâmica política, sem eliminar-lhe o substrato de liberdade, mas 

antes forcejando por ampliá-lo, faz nascer o estado social, o qual introduz nos artigos da Constituição os direitos 

sociais. A caminhada dialética prossegue, e o Estado constitucional tem pela frente duas alternativas: retrogradar 

ao passado ou avançar para o futuro. Se recair na armadilha neoliberal e globalizadora que afeta mortalmente o 

Estado e a soberania, o que se acha prestes a acontecer em alguns Estados da periferia; se avançar, faz a opção 

certa: elege o caminha da democracia participativa, e busca, com determinação, inserir na ordem constitucional as 

novas franquias que o Homem conquistou ou está em vias de conquistar, compendiadas em direitos fundamentais 

de diversas gerações ou dimensões já reconhecidas e proclamadas pelo Constitucionalismo do nosso tempo . Cf. 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4º Edição. São Paulo, Malheiros editores LTDA, 2003, p. 29. 
15 NETO, Cláudio Pereira de Souza. Teoria constitucional e democracia deliberativa, 2006, p.86, para o autor é 

necessário valorizar o momento comunicativo e dialógico que se instaura quando governantes e cidadãos procuram 

justificar seus pontos de vista sobre as questões de interesse público. 
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Para Bonavides, a democracia é conceituada como aquela forma de exercício da 

função governativa em que a vontade soberana do povo decide, direta ou indiretamente, todas 

as questões de governo, de tal sorte que o povo seja sempre o titular e o objeto, a saber, o sujeito 

ativo e o sujeito passivo do poder legítimo16. 

A democracia tem como fundamento o homem e a dignidade da pessoa é o seu núcleo 

central. O regime democrático tem como fim a concretização das políticas públicas que respeite 

a individualidade e em benefício da coletividade. 

A concepção do Estado Democrático de Direito, com base em Habermas, à luz da 

democracia deliberativa, “é a institucionalização aprimorada passo a passo do procedimento de 

formação racional da vontade coletiva, procedimento que não pode prejudicar os objetivos 

concretos dos envolvidos17”. 

Bonavides entende que o direito a democracia é de toda humanidade e a nação18. 

Nesse sentido, a Constituição se concretiza enquanto interpretação. E essa 

interpretação deve ser o mais aberta, pluralista e democrática possível. Vivemos sob à luz de 

uma Constituição aberta na qual cada cidadão deve ser o seu intérprete, daí tanto a democracia 

deliberativa quanto a participativa requer a participação do cidadão no processo de decisão. 

 

2.2 O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: DE DOGMA DA ORDEM 

CONSTITUCIONAL LIBERAL À RELATIVIZAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

Como relatado nas linhas acima, a luta pelos direitos sempre visou à derrubada do 

poder ilimitado, autoritário e absoluto dos governantes. Um grande avanço nessa conquista 

                                                 
16 BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. p. 13. 
17 HABERMAS, Jürgen. Revista Novos Estudos CEPRAB, p. 112. 
18 O Estado constitucional da Democracia participativa, por sua vez, é o estado em que a democracia é vista como 

um direito. Enquanto os direitos individuais e sociais tem por destinatário o ser individual, a pessoa humana, o 

direito à democracia se destina a toda a humanidade e a nação.18 Trata-se da questão da soberania, de modo que, 

na “Democracia participativa a soberania passa do Estado para a Constituição, porque a Constituição é o poder 

vivo do povo, o poder que ele não alienou em nenhuma assembleia ou órgão de representaçã o, o poder que faz as 

leis, toma as decisões fundamentais e exercita uma vontade que é sua, e não de outrem, porque vontade soberana 

não se delega senão na forma decadente da intermediação representativa dos corpos que legislam, segundo 

ponderava Rousseau, com absoluta carência de legitimidade em presença do vulto e significado e  importância da 

matéria sujeita. Cf. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4º Edição. São Paulo, Malheiros editores LTDA, 

2003, p. 44. 
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foi o princípio da separação dos poderes inserida por Montesquieu, que em sua origem foi 

elevada a categoria de dogma constitucional, em meados do século XVIII e, atualmente, 

sofre um declínio já que passados os conceitos liberais que o originaram. 

Em resposta ao poder político excessivo da monarquia absoluta, na qual o próprio 

rei se confundia ao Estado, houve, portanto, a necessidade de se criar um Poder Político 

impessoal, onde o poder sofrera limitações, iniciando pelas tímidas garantias jurídicas de 

iniciativa econômica. Concebido inicialmente, como a salvaguarda da liberdade do cidadão, 

porquanto, se vivíamos sob a égide de um poder totalmente absoluto capaz das maiores 

formas arbitrárias de abuso de poder, seria a limitação que daria o pontapé inicial a garantir 

a liberdade dos que até então eram súditos, onde sua liberdade de expressão se resumia em 

“sim majestade”.  

Pelo princípio da separação dos poderes, o Estado com o objetivo de alcançar o 

interesse público, tem suas funções divididas, tradicionalmente, em três esferas: legislat iva, 

administrativa e jurisdicional, todas reguladas pela Constituição. Dentro dessa organização 

política, temos que enquanto o Legislativo elabora as leis, o Executivo a concretiza e o 

Judiciário a aplica no caso concreto. 

Posteriormente, essa separação de poderes foi concebida como instrumento a 

efetividade do Estado, pela distribuição de suas atribuições a órgãos especializados. 

Buscava-se diminuir as forças do Estado, afastando assim, qualquer intervenção deste na 

vida social dos indivíduos. 

Impossível falar em separação dos poderes, sem remetermos a obra de Montesquieu. 

Contudo, além de Montesquieu outros autores como Aristóteles, Bodin e Locke também 

pensaram esse princípio, talvez, não em sua concepção completa, mas já trilhavam os caminhos 

da descentralização do poder político.  

Podemos vislumbrar a obra de Montesquieu sob dois pilares, primeiramente, no 

tocante a questão da “liberdade, conceituando como a liberdade no direito de fazer-se tudo 

quanto permitem as leis”19. Em seguida, no tocante ao abuso de poder, entendendo que “todo 

homem que detém o poder tende a abusar do mesmo. Vai o abuso até onde se lhe deparem 

limites”20. 

                                                 
19 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo. 16 Ed. Editora Malheiros, 2009, p.148. 
20 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo. 16 Ed. Editora Malheiros, 2009, p. 148. 
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Diante dessas situações, Montesquieu viu a necessidade de se pensar numa nova 

organização política, na qual o poder fosse limitado pelo próprio poder. Assim, divide o Estado 

em três poderes, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, delegando, a cada um, 

funções específicas. 

Desse modo, Montesquieu entende que “a liberdade estará sempre presente, (...), toda 

vez que haja um governo em face do qual os cidadãos não obriguem nenhum temor recíproco. 

A liberdade política exprimirá sempre o sentimento de segurança, de garantia e de certeza que 

o ordenamento jurídico proporcione às relações do indivíduo, sob a égide da autoridade 

governativa21”. 

No entanto, nos dias atuais, vivemos uma crise em relação a esses poderes tradiciona is. 

Segundo Bonavides, fundamentado em Bejamin Constant, essa crise ocorre pela ausência de 

um poder neutro, espécie de um juiz competente para julgar casos em que a busca por interesses 

pessoais entre os poderes se estabelecesse.  

Embora a rigorosa separação dos poderes tenha sido necessária para estabelecer limites 

ao poder absoluto e instaurar o estado Liberal, nos dias atuais não existe lugar para um princíp io 

em sua forma tão rigorosa. Assim como Bonavides, entendemos que a separação foi 

historicamente necessária até o momento em que havia a ameaça de voltar ao Estado Absoluto, 

atualmente, onde a valoração política passou do plano individualista ao plano social, cessaram 

as razões de sustentar, esse princípio, que perdeu autoridade, decaiu de vigor e prestígio22. 

Bonavides destaca que o princípio da separação dos poderes remete a uma íntima 

cooperação, harmonia e equilíbrio, desvencilhado de dogma da ciência23. 

Assim também se posicionou Touraine24, quando afirma que se os poderes fossem 

independentes um dos outros, “a lei tornar-se-ia rapidamente um instrumento de defesa dos 

                                                 
21 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo. 16 Ed. Editora Malheiros, 2009, p. 149. 
22 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo. 16 Ed. Editora Malheiros, 2009, p. 157. 
23 O princípio vale unicamente por técnica distributiva de funções distintas entre órgãos relativamente separados, 

nunca porém valerá em termos de incomunicabilidade, antes sim de íntima cooperação, harmonia e equilíbrio, sem 

nenhuma linha que marque separação absoluta ou intransponível. (...) Não temos dúvida por  conseguinte em 

afirmar que a separação de poderes expirou desde muito como dogma da ciência. Foi dos mais valiosos 

instrumentos de que serviu o liberalismo para conservar na sociedade seu esquema de organização do poder. Como 

arma dos conservadores, teve larga aplicação na salvaguarda de interesses individuais privilegiados pela ordem 

social. Contemporaneamente, bem compreendido, ou cautelosamente instituído, com os corretivos já impostos 

pela mudança dos tempos e das ideias, o velho princípio haurido nas geniais reflexões de Montesquieu poderia, 

segundo alguns pensadores, contra-arrestar outra forma de poder absoluto para o qual caminha o Estado moderno: 

a onipotência sem freios das multidões políticas . Cf. BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo. 16 Ed. 

Editora Malheiros, 2009, p. 158-159. 
24 TOURAINE, Alain. O que é a democracia? Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira.2º ed. – Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1996, p. 50. 
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interesses mais poderosos se não fosse constantemente transformada e se a jurisprudência não 

levasse em consideração de forma ampla a evolução da opinião pública.” 

Causando diretamente violação ao direito da minoria, defendido na esfera democrática, 

não há que se falar em democracia como sintetizado por Kelsen25: 

Nesse contexto, a concepção antiga ainda do Estado Liberal que reforça a separação 

extrema entre os poderes do Estado, sob a alegação da garantia a liberdade do indivíduo, está 

cada vez mais enfraquecida, abrindo espaço para um elo entre a “sociedade civil, sociedade 

política e Estado26”. Nesse sentido, também preconiza Ingeborg Maus quando aduz que entre o 

“legislativo e o executivo não são especificados com divisão do trabalho, mas comprometidos 

com a cooperação no mesmo âmbito funcional da legislação 27”. 

Assim, entendemos que o princípio da separação dos poderes deve ser visto com base 

na cooperação entre os poderes, de modo que quanto mais os atores sociais orientarem seus 

representantes políticos, mais democrática essa sociedade será. 

Diante dessa atual relativização, afasta-se aquela visão rigorosa de separação, 

aproximando-se mais de uma visão de comunicabilidade entre esses poderes. É o que 

acontece, por exemplo, com o judiciário, quando, as novas exigências sociais impeliram o 

Poder Judiciário a deixar de exercer apenas uma tarefa mecânica de aplicação da lei 

subsumida automaticamente ao fato, aproximando-o novamente da política. A efetivação 

dos direitos sociais, que antes eram considerados normas meramente programáticas, passou 

a exigir do Poder Judiciário uma aplicação construtiva do direito material de modo a alcançar 

a justiça, ou seja, para a resolução dos conflitos o direito não mais poderia ficar alheio aos 

valores e, principalmente, à desigualdade entre as partes. 

Essa questão reflete diretamente na atuação jurisdição constitucional, abordada em 

capítulo próprio. 

 

                                                 
25 O princípio da maioria não é, de modo algum, idêntico ao domínio absoluto da maioria, à ditadura da maioria 

sobre a minoria. A maioria pressupõe, pela sua própria definição, a existência de uma minoria; e, desse modo, o 

direito da maioria implica o direito de existência da minoria. O princípio de maioria em uma democracia é 

observado apenas se todos os cidadãos tiverem permissão para participar da criação da ordem jurídica, embora o 

seu conteúdo seja determinado pela vontade da maioria. Cf. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 

Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 411. 
26TOURAINE, Alain. O que é a democracia? Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira.2º ed. – Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1996, p. 50. 
27 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como Superego da Sociedade,  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2010, p.198.  
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2.3. O ELEMENTO DEMOCRÁTICO NO ESTADO DE DIREITO:  

Sempre que nos deparamos com o termo democracia logo o associamos a uma das 

formas de governo, na qual todo o poder emana do povo e para o povo, diferenciando -se 

assim, da monarquia, quando o poder de toda uma sociedade encontra-se concentrado nas 

mãos de um único indivíduo. Mas qual o papel do elemento democrático dentro do atual 

Estado de Direito? 

Nesse contexto, o elemento democrático exsurge como solução para a problemática 

acerca da legitimidade do poder estatal. 

A formação do Estado na concepção atual, traduzindo-se num Estado de Direito, cuja 

atuação dessa autoridade encontra limites no direito. Todavia, nem sempre foi assim.  

Muitas mudanças econômicas, políticas e sociais foram necessárias, para hoje termos 

consagrado o Estado de Direito. 

Desde os primórdios, as lutas e conquistas para alcançar o Estado de Direito atual, 

ocorreram com o objetivo de limitar a atuação estatal pelo direito. Vencemos o absolutismo dos 

Séculos XVII e XVIII com uma série de revoluções, e principalmente, a Revolução Francesa, 

que virou o mundo de ponta cabeça, de tal maneira, que a legitimidade do Estado não mais 

estava em determinada pessoa, mas na lei.  

As influências iluministas do século XVIII despertaram no homem um sentimento 

revolucionário de busca por seus direitos e liberdades, de modo que a atuação estatal foi cada 

vez mais minimizada, sendo chamada de volta no Estado Social, como garantia dos direitos 

sociais, culturais e econômicos.  

Contudo, percebendo o homem a intenção do Estado, começa a reavaliar sua história 

e a se indagar qual a finalidade do direito? Concluindo que seria necessária a implantação de 

um “Estado constituído de regras jurídicas, democraticamente, que garanta igualdade inclus iva, 

onde todos os direitos fundamentais da pessoa humana além de preservados são concretizados ” 

28. 

Em síntese, Dallari afirma que três grandes movimentos políticos-sociais são os 

responsáveis pela transposição dos princípios do Estado Democrático de Direito do pla no 

teórico para o prático, quais sejam, a Revolução Inglesa, na qual teve a intenção de estabelecer 

                                                 
28 CANOTILHO. Jorge Gomes de. Estado de Direito. Direito constitucional e teoria da 
constituição, 7ª Ed., Almedina, Coimbra, Portugal, 2007, p. 13. 
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limites ao poder absoluto do monarca, influenciada por Locke e que teve sua expressão mais 

significativa no Bill of Rights, de 1689 que ratificou a Declaração Inglesa de Direitos; o segundo 

foi a Revolução Americana, com a organização e Declaração de Independência das treze 

colônias americanas, em 1776, garantindo a supremacia da vontade do povo e o controle sobre 

o governo, mas em especial, a supremacia da vontade da maioria, constituindo-se, inclus ive, 

como a vontade de toda a sociedade; e o terceiro foi a Revolução Francesa, que consagrou os 

princípios democráticos29. 

Atualmente, praticamente todos os países afirmam ser democráticos. Para alguns, 

democracia é a atribuição do poder decisório a agentes escolhidos pelo povo. Para outros, vai 

mais além, a participação do povo nos processos de tomada de decisões30. Nessas duas posições 

percebe-se a necessidade de respeito aos direitos fundamentais – inclusive das minorias, como 

um elemento fundante de qualquer regime democrático. 

Dentre os princípios norteadores do estado democrático de Direito, Dallari cita a 

supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos. “A 

preocupação primordial foi sempre a participação do povo na organização do Estado, na 

formação e na atuação do governo, por se considerar implícito que o povo, expressando 

livremente sua vontade soberana, saberá resguardar a liberdade e a igualdade”31. 

Quando o povo faz a opção pelo regime democrático, a dignidade humana é o princíp io 

constitucional que se busca concretizar mediante políticas públicas, para efetivá-lo. 

Importa dizer que quem “governa” – pelo menos num Estado Democrático de Direito 

– é a Constituição, de tal sorte que aos poderes constituídos impõe-se o dever de fidelidade às 

opções do Constituinte, pelo menos no que diz com seus elementos essenciais, que sempre serão 

                                                 
29 Declara-se, então, que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Como fim da sociedade 

política aponta-se a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, que são a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Nenhuma limitação pode ser imposta ao indivíduo, a não ser 

por meio da lei, que é a expressão da vontade geral. E todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente 

ou por seus representantes, para a formação dessa vontade geral. Assim, pois, a base da organização do Estado 

deve ser a preservação dessa possibilidade de participação popular no governo, a fim de que sejam garantidos os 

direitos naturais. Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25 ed, São Paulo, Saraiva, 

2005, p. 150. 

30 NETO, Cláudio Pereira de Souza, Teoria constitucional e democracia deliberativa, 2006, p.86, para o autor é 

necessário valorizar o momento comunicativo e dialógico que se instaura quando governan tes e cidadãos procuram 

justificar seus pontos de vista sobre as questões de interesse público. 
31 DALARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado . 25 ed, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 151. 
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limites da liberdade de conformação do legislador e da discricionariedade (sempre vinculada) 

do administrador e dos órgãos jurisdicionais32. 

Partilha Bonavides33 da concepção de democracia consagrada por Lincoln, como 

sendo um governo do povo, pelo povo e para o povo. 

Embora o referido autor afirme que existem várias acepções para o termo “povo34”, 

ele ressalta a teoria de Friedrich Müller de povo como conceito de combate, a qual parte de toda 

uma evolução conceitual em torno de um povo ativo, instância global de atribuição de 

legitimidade e destinatário da prestação civilizatória do Estado. 

 Denota-se, portanto, que a noção de povo adotada por Bonavides está umbilicalmente 

ligada à ideia de soberania popular. 

É neste cenário que o elemento democrático exsurge no Estado de Direito como 

solução para a problemática acerca da legitimidade do poder estatal. Posto que, sendo o “Estado 

uma organização política pelo fato de ter, ou de ser, ‘poder’ e que este é descrito como o poder 

que se encontra por trás do Direito” 35. A legitimidade desse poder que se encontra por trás do 

Direito, defendida nesse trabalho, é justamente, o elemento democrático, como mostraremos 

nas linhas seguintes. 

A questão da legitimidade é tratada, desde os séculos passados, com o contratualista 

John Locke, quando afirmava que soltando “o homem ilimitadamente livre antes que tenha 

razão para guiá-lo não significa conceder-lhe o privilégio de ser livre conforme a sua natureza, 

mas sim atirá-los entre brutos e abandoná-lo numa condição tão miserável e tão subumana como 

                                                 
32 SARLET, Ingo Wolfgang. LEITE, George Salomão. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em 

homenagem a J.J. Gomes Canotilho . Coordenação George Salomão Leite, Ingo Wolfgang Sarlet. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (PT): Coimbra Editora, 2009, p. 246. 
33 Bonavides, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 267. 
34 Segundo Bonavides, o termo "povo" pode ser estabelecido sob três pontos de vista: o político, o sociológico e 

o jurídico. Sob o prisma político, Bonavides ressalta o conceito cunhado por Afonso Arinos, de po vo como sendo 

aquela parte da população capaz de participar, através das eleições, do processo democrático, dentro de um sistema 

variável de limitações, que depende de cada país e de cada época. Já do ponto de vista sociológico, o conceito de 

povo se identifica com o de nação, designando "toda a comunidade do elemento humano, projetado historicamente 

no decurso de várias gerações e dotado de valores e aspirações comuns". Por fim, num sentido jurídico, povo 

"exprime o conjunto de pessoas vinculadas de forma institucional e estável a um determinado ordenamento 

jurídico", ou seja, é o conjunto de indivíduos que pertencem ao Estado por uma relação de cidadania. In: 

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa  (por um Direito Constitucional de luta e 

resistência, por uma Nova Hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade). São Paulo: Malheiros, 2001. p. 

74-78.  
35 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 274. 
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a destes’36. Ou seja, Locke já defendia uma ordem, mesmo que minimamente, como forma de 

controle do homem. 

Nesse ponto, torna necessário reconhecer a importância de doutrinas que constituem a 

base da legitimidade no procedimento, na norma fundamental, citando para tanto, doutrinadores 

como Bobbio e Kelsen.  

Bobbio em sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, trata a norma como parte 

integrante, garantida por meio de uma sanção externa e institucionalizada, de modo que deve 

haver um mínimo complexo organizacional, o qual denomina ordenamento jurídico. E 

continua, asseverando que este completo sistema de normas que formaliza o ordenamento 

jurídico proporciona um completo estudo do direito, conferindo- lhe operacionalização, eficácia 

e segurança37. 

Na mesma linha, Hans Kelsen desenvolveu a Teoria Pura do Direito, a qual afasta o 

direito de toda a ideologia política e de todos os elementos naturais, de modo que o objeto do 

direito se resumiria na norma. Assim, encontrando-se a norma em conformidade com a norma 

fundamental e com o procedimento nela previsto, estaria essa norma legítima e imposta a todos 

os cidadãos, independente de seu conteúdo. Para o positivista, a ciência jurídica deve buscar o 

seu fundamento, ou seja, sua obrigatoriedade, numa ordem já estabelecida, num procedimento 

previsto no próprio texto da lei 38.  

Cynara Monteiro Mariano em sua obra Legitimidade do Direito e do Poder Judiciário  

aborda acerca do positivismo, ressaltando que Kelsen acreditava que “para ter êxito, a ciência 

do direito deveria ser neutra, ou seja, avolarativa”39. E complementa com o pensamento de 

Bobbio, o qual afirma que para “não se deixar influenciar pelas próprias preferências éticos-

políticas, o cientista kelseniano deveria renunciar à pretensão de oferecer receitas para a ação, 

de modo que a tarefa da ciência seria apenas a de descrever e não prescrever” 40.  

                                                 
36 LOCKE, 2005, p. 56 apud MELO, Marconi Antas Falcone de. Justiça Constitucional: o caráter jurídico-

político das decisões do STF. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008, p. 29. 

37 BOBBIO. Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico . 1995, p. 26. 
38 KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 278. 
39 MARIANO, Cynara Monteiro. Legitimidade do direito e do poder judiciário: neoconstitucionalismo ou poder 

constituinte permanente? Belo Horizonte: Del Rey, 20102010, p.29. 
40 BOBBIO, 2007, p.191 apud MARIANO, Cynara Monteiro. Legitimidade do direito e do poder judiciário: 

neoconstitucionalismo ou poder constituinte permanente? Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p.29. 
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E ainda sintetiza o pensamento de Kelsen sobre o sistema de validade das normas 

jurídicas41:  

Contudo, esse isolamento no formalismo, acentuou a crise do conteúdo da norma e sua 

finalidade, gerando grandes críticas à corrente positivista do direito, principalmente, por seu 

engessamento não acompanhar a evolução da sociedade, ao ponto, de não mais encontrar no 

texto positivado, solução para qualquer caso apresentado ao magistrado.  

Destarte, nesse trabalho defende-se a teoria discursiva do direito, desenvolvida por 

Jurgens Habermas, que ao tratar a questão da legitimidade do poder político aduz que a 

perpetuação dos direitos fundamentais exige a instauração ou aproveitamento funcional de um 

poder do Estado e que os direitos humanos e a soberania popular são fontes de legitimação do 

direito: 

Para que o entrelaçamento jurídico entre autonomia pública e privada seja duradouro, 

é necessário que o processo da juridificação não se limite às liberdades subjetivas de 

ação das pessoas privadas e às liberdades comunicativas dos cidadãos. Ele deve 

estender-se simultaneamente ao poder político – já pressuposto com o medium do 

direito – do qual depende a obrigatoriedade fática da normatização e da implantação  

do direito. Da constituição co-originária e da interligação conceitual entre direito e 

poder político resulta uma ulterior necessidade de legitimação, ou seja, a de canalizar 

o poder político executivo, de organização e de sanção, pelas vias do direito 42. 

  

Por essa teoria, Habermas defende que o princípio da soberania do povo significa que 

todo o poder político é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos.  

O exercício do poder político orienta-se e se legitima pelas leis que os cidadãos criam 

para si mesmos numa formação da opinião e da vontade estruturada discursivamente. 

Quando se considera essa prática como um processo destinado a resolver problemas, 

descobre-se que ela deve a sua força legitimadora a um processo democrático  

destinado a garantir tratamento racional de questões políticas.(...) Além disso, o 

princípio da soberania do povo pode ser considerado diretamente sob o aspecto  do 

poder. A partir deste ângulo, ele exige a transmissão da competência legislativa para 

a totalidade dos cidadãos que são os únicos capazes de gerar, a partir de seu meio, o 

poder comunicativo de convicções comuns 43. 

 

                                                 
41 De acordo com esse sistema, as normas são consideradas válidas desde que provenientes de uma autoridade 

competente, indicada pelo próprio ordenamento jurídico, e que retirem seu fundamento de validade de uma 

norma superior, obedecendo aos procedimentos também indicados pelo sistema. Ou seja, para Kelsen, a validade 

das normas se impõe pelo simples fato de pertencerem à ordem jurídica e terem sido produzidas segundo a 

hierarquia normativa, isto é, valem por terem sido editadas segundo o procedimento legalmente 

institucionalizado, independentemente do seu conteúdo. Ver MARIANO, Cynara Monteiro. Legitimidade do 

direito e do poder judiciário: neoconstitucionalismo ou poder constituinte permanente?  Belo Horizonte: Del 

Rey, 2010, p.33. 
42 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia entre a facticidade e a validade. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. v.1.2003, p. 169. 
43 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia entre a facticidade e a validade . 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. v.1.2003, p. 213 
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Assim, critica o próprio procedimento que legitimaria o ordenamento jurídico em 

Kelsen, reforçando que é a partir do discurso no seio da sociedade que são elaboradas as normas, 

porquanto conta com a participação de todos os envolvidos, o que chama de “arranjo 

comunicativo”, ou seja, cada membro da sociedade participa de um procedimento discursivo, 

o qual os coloca em condições de igualdade e lhes dá a liberdade de argumentação.  

Adverte que até mesmo a teoria marxista da sociedade convenceu-se da necessidade 

de renunciar a teoria normativa do Estado, de modo que influenciado pelos resquícios da razão 

prática, o conceito de sociedade passa a ser visto como uma sociedade que se adminis tra 

democraticamente a si mesma, ou seja, ultrapassa os limites da razão prática (onde havia uma 

imposição da norma) para uma razão comunicativa, ou seja, por meio do discurso os indivíduos 

aceitam e obedecem as normas, já que participaram do processo de elaboração por meio da 

comunicação entre os agentes44. 

Nada mais óbvio para um Estado Democrático de Direito, que seja crescente a 

participação do povo. Ao contrário, da teoria positivista que lança mão da força, da 

imperatividade, sendo seres racionais, devemos agir racionalmente, entendendo, dialogando 

para que os interesses se resumam num consenso comum por meio do discurso. Assim, 

podemos sintetizar que a legitimidade para Habermas está na soberania popular, ou seja, no 

elemento democrático do Estado de Direito45. 

Segundo o princípio da soberania popular, exige que a legislação represente a vontade 

de todos os cidadãos, que deixem de ser destinatários do Direito, e passem a ser seus co-

autores46. 

Por conseguinte, se resumirmos a questão da legitimidade do poder político, a 

indagação acerca da origem desse poder, ou seja, de onde vem o poder, encontraremos a 

                                                 
44 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: Entre facticidade e validade , Volume II, Tradução: Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.43. 

45 No sistema jurídico, o processo da legislação constitui, pois, o lugar propriamente dito da integração social. 

Por isso, temos que supor que os participantes do processo de legislação saem do papel de sujeitos privados do 

direito e assumem, através de seu papel de cidadãos, a perspectiva de membros de uma comunidade jurídica 

livremente associada, na qual um acordo sobre os princípios normativos de regulamentação da convivência já 

está assegurado através de um entendimento segundo regras reconhecidas normativamente ; Ver HABERMAS, 

Jurgen. Direito e Democracia: Entre facticidade e validade , Volume II, Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.45. 

 

 
46 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jurisdição constitucional democrática . Belo Horizonte: Del Rey: 2004, 

p.220. 
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resposta justamente na democracia, mas precisamente, em seu princípio da soberania popular, 

assegurando a todos os cidadãos iguais participação na formação democrática da vontade 

popular.   

O Estado de Direito, como uma organização política exige o poder constituinte do 

povo, com os esquemas e limitações essenciais a atuação política47. 

Percebe-se assim, que o povo ao participar da criação das normas, inclusive a norma 

fundamental, legitima a atuação estatal, como aquela compatível aos ditames constituciona is, 

já que representa a vontade de toda a coletividade. 

Mas uma questão, ainda tende a aparecer sempre que nos deparamos com temas como 

a democracia e o Estado de Direito, trata de uma questão acerca da liberdade, ou seja, se num 

estado limitado pelo direito, cheio de regras de conduta, como posso ter minha liberdade 

garantida?  

Canotilho em sua obra Estado de Direito, trata bem essa questão, mas antes recorda 

ainda a discussão já vencida daqueles que não conseguiam associar os valores e princíp ios 

transportados pelo Estado do direito com os valores e princípios da democracia, concluindo que 

o Estado de Direito e a democracia resultam em dois modos de compreender a cidadania a 

autodeterminação individual, porquanto o estado de Direito vê o indivíduo autônomo perante o 

poder a democracia vê o indivíduo livre através da participação autônoma na cidade (no modo 

de ver a liberdade). 

No Estado de direito concebe-se a liberdade como liberdade negativa, ou seja, uma 

«liberdade de defesa» ou de «distanciação» perante o Estado. É uma liberdade liberal 

que «curva» o poder. Ao Estado democrático seria inerente a liberdade positiva, isto 

é, a liberdade assente no exercício democrático do poder. É a liberdade democrática 

que legitima o poder. 48 Grifos Nossos. 

 

O autor português assevera que essas divergentes conotações de liberdade leva a 

atitudes divergentes e pode gerar uma dúvida entre a vontade do povo expressa na democracia 

                                                 
47 O Estado constitucional pressupõe, desde logo, o poder constituinte do povo, ou seja, o direito de o povo fazer 

uma lei superior (constituição) da qual constem os esquemas essenciais do governo e respectivos limites. (...) Deste 

modo, o «governo que se aceita» ou «está justificado» será apenas o governo subordinado a leis transportadoras 

de princípios e regras do direito, de natureza duradoura e vinculativa, explicitados na constituição . Ver 

CANOTILHO, J. .J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição, 7ª Ed., Almedina, Coimbra, Portugal, 

2007, p. 9. 
48 CANOTILHO, J. .J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição , 7ª Ed., Almedina, Coimbra, 

Portugal, 2007, p. 10. 
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e a regra do direito, expressa na juridicidade do Estado, podendo ocorrer o sacrifício de uma 

em detrimento da outra49.  

Segundo Kelsen o que deve existir é uma metamorfose na ideia da liberdade, 

afastando-se da conotação positiva para uma conotação negativa 50: 

Assim, o doutrinador alemão com fundamento nos ensinos de Rousseau, encontra na 

própria democracia a solução para a harmonia entre a sujeição à ordem social e a liberdade51.  

Se analisarmos isoladamente têm-se que enquanto o Estado de Direito vê a liberdade 

em sua conotação negativa, ou seja, uma liberdade de defesa e de garantia dos direitos 

fundamentais, o elemento democrático é introduzido utilizando a conotação positiva do termo 

liberdade, qual seja, uma liberdade assente no exercício democrático do poder, onde todos 

participam da criação do direito, expressando legitimamente a vontade popular, conforme 

ensinos de Canotilho em sua obra Estado de Direito: 

Saber se o «governo de leis» é melhor do que o «governo de homens», ou vice-versa, 

é, pois, uma questão mal posta: o governo dos homens é sempre um governo sob leis  

e através de leis. É, basicamente, um governo de mulheres e de homens segundo a lei 

constitucional, ela própria imperativamente informada pelos princípios jurídicos  

radicados na consciência jurídica geral. A teorização do Estado de direito democrático  

centrou-se até aqui em duas ideias básicas: o Estado limitado pelo direito e o poder 

político estatal legitimado pelo povo. O direito é o direito interno do Estado; o poder 

democrático é o poder do povo que reside no território do Estado ou está sujeito à 

soberania do Estado.52 

 

Nesse ponto, finalizamos com as palavras de Kelsen em sua obra Teoria Geral do 

Direito e do Estado,  

                                                 
49 CANOTILHO, J. .J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição , 7ª Ed., Almedina, Coimbra, 

Portugal, 2007, p. 10. 
50 A ideia de liberdade tem originalmente uma significação puramente negativa. Ela significa a ausência de 

qualquer compromisso, de qualquer autoridade obrigatória. Sociedade, no entanto, significa ordem, e ordem 

significa compromissos. O Estado é uma ordem social por meio da qual indivíduos são obrigados a certa conduta. 

No sentido original de liberdade, só é livre quem vive fora da sociedade e do Estado. A liberdade, no sentido 

original, só pode ser encontrada naquele “estado natural” que a teoria do Direito Natural do s éculo XVIII 

contrastava com o “estado social”. Tal liberdade é anarquia. Portanto, para fornecer o critério de acordo com o 

qual são distinguidos diferentes tipos de Estado, a ideia de liberdade deve assumir outra conotação, que a original, 

negativa. A liberdade natural transforma-se em liberdade política.  Ver KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito 

e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 407.   
51 Um sujeito é politicamente livre na medida em que sua vontade individual esteja em harmonia com a vontade 

‘coletiva’ (ou ‘geral’) expressa na ordem social. Tal harmonia da vontade ‘coletiva’ com a individual é garantida 

apenas se a ordem social for criada pelos indivíduos cuja conduta ela regula. Ordem social significa determinação  

da vontade do indivíduo. A liberdade política, isto é, a liberdade sob a ordem social, é a autodeterminação do 

indivíduo por meio da participação na criação da ordem social. A liberdade política é liberdade, e liberdade é 

autonomia. Cf. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005, p. 408. 
52CANOTILHO, J. .J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição , 7ª Ed., Almedina, Coimbra, 

Portugal, 2007, p. 11. 
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politicamente livre é quem está sujeito a uma ordem jurídica de cuja criação participa. 

Um indivíduo é livre se o que ele “deve” fazer, segundo a ordem social, coincide com 

o que ele “quer” fazer. Democracia significa que a “vontade” representada na ordem 

jurídica do Estado é idêntica às vontades dos sujeitos.53  

  

Diante do exposto, podemos afirmar que se o domínio público é legitimado, pelo 

princípio da soberania popular, expressa no exercício do direito de voto através do sufrágio 

universal, direto e secreto, no plebiscito, referendo e iniciativa popular, o Estado para ser um 

Estado de Direito tem que ser democrático, e este deve obedecer às normas jurídicas impostas 

pelo Estado de Direito.  

Contudo, as linhas seguintes, refletirão sobre a realidade que nos cerca, quando 

trataremos acerca dos poderes, que mesmo legitimados pelo elemento democrático, não atuam 

efetivamente a representar o povo, como este deve ser representado, ensejando o 

enfraquecimento do sistema democrático. 

 

3. SISTEMA DEMOCRÁTICO E A CRISE DO PODER LEGISLATIVO  

 

Como relatado nas linhas acima, a luta pelos direitos sempre visou à derrubada do 

poder ilimitado, autoritário e absoluto dos governantes. Um grande avanço nessa conquista 

foi o princípio da separação dos poderes inserida por Montesquieu, justamente para garantir 

a liberdade dos homens contra os abusos dos governos.  

Pelo princípio da separação dos poderes, o Estado com o objetivo de alcançar o 

interesse público, tem suas funções divididas, tradicionalmente, em três esferas: legislat iva, 

administrativa e jurisdicional, todas reguladas pela Constituição. Dentro dessa organização 

política, temos que enquanto o Legislativo elabora as leis, o Executivo a concretiza e o 

Judiciário a aplica no caso concreto. 

Kelsen, por sua vez, entende que não há uma tripartição, mas uma biparição, 

dividindo as funções estatais em legis latio e legis executio, a função legislativa e a função 

executiva. O conceito de separação de poderes designa um princípio de organização política 

específica da democracia, pressupondo a divisão dos poderes em divisão de duas funções, 

“a criação e a aplicação do Direito.”54  

                                                 
53KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p.406. 
54 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 386. 
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Para ele é impossível definir 

fronteiras separando essas funções entre si, já que a distinção entre criação e aplicação  

de Direito (...) tem apenas um caráter relativo, a maioria dos atos do Estado sendo, ao 

mesmo tempo, atos criadores e aplicadores de Direito. É impossível atribuir a criação  

de direito a um órgão e sua aplicação (execução) a outro, de modo tão exclusivo que 

nenhum órgão venha a cumprir simultaneamente ambas as funções. É dificilmente 

possível e, de qualquer modo, indesejável, até mesmo que se reserve a legislação (...) 

a um corpo separado de ‘funcionários públicos’ e que se exclua de todos os outros 

órgãos dessa função. 55 

 

Kelsen entende assim, que o órgão legislador tem prioridade na criação das normas, 

mas não significa que todas as normas gerais da ordem jurídica nacional tenham de ser 

criadas exclusivamente por ele, “não existe nenhuma ordem jurídica, de nenhum Estado 

Moderno, segundo a qual os tribunais e autoridades administrativas sejam excluídas da 

criação de normas jurídicas gerais, isto é, da legislação, e da legistação não apenas com base 

em estatutos e regras de costume, mas também diretamente baseada na constituição.”56  

Sendo assim, Kelsen defende uma organização da função legislativa onde o órgão 

legislativo pode também autorizar os outros órgãos a criar normas. Essa nova visão de 

separação de poderes, não há separação, mas uma distribuição de poderes, e que o órgão 

legislador não detém o monopólio da criação das normas, mas o órgão legislador possui uma 

posição privilegiada, podendo delegar tarefas, 

Corrobora com esse entendimento Touraine 57quando afirma que se os poderes 

fossem independentes um dos outros, “a lei tornar-se-ia rapidamente um instrumento de 

defesa dos interesses mais poderosos se não fosse constantemente transformada e se a 

jurisprudência não levasse em consideração de forma ampla a evolução da opinião pública.” 

Causando diretamente violação ao direito da minoria, defendido na esfera 

democrática, Kelsen aduz que o princípio da maioria implica na existência da minoria e a 

ela não se sobrepõe. 

 Nesse contexto, a concepção antiga ainda do Estado Liberal que reforça a separação 

extrema entre os poderes do Estado, sob a alegação da garantia a liberdade do indivíduo, esta 

                                                 
55KELSEN Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 386. 
56 KELSEN Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 386. 
57 TOURAINE, Alain. O que é a democracia? Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira.2º ed. – Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1996,  p. 50. 
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cada vez mais enfraquecida, abrindo espaço para um elo entre a “sociedade civil, sociedade 

política e Estado”58.  

Também preconiza Ingeborg Maus quando aduz que entre o “legislativo e o executivo 

não são especificados com divisão do trabalho, mas comprometidos com a cooperação no 

mesmo âmbito funcional da legislação”59. 

Assim, defende-se a tese de que o princípio da separação dos poderes deve ser visto 

com base na cooperação entre os poderes, de modo que quanto mais os atores sociais orientarem 

seus representantes políticos, mais democrática essa sociedade será. 

Quando o povo faz a opção pelo regime democrático, a dignidade humana é o princíp io 

constitucional que se busca concretizar mediante políticas públicas, para efetivá- lo. Importa 

dizer que quem “governa” – pelo menos num Estado Democrático de Direito – é a Constituição, 

de tal sorte que aos poderes constituídos impõe-se o dever de fidelidade às opções do 

Constituinte, pelo menos no que diz com seus elementos essenciais, que sempre serão limites 

da liberdade de conformação do legislador e da discricionariedade (sempre vinculada) do 

administrador e dos órgãos jurisdicionais60. 

 Partilha Bonavides61 da concepção de democracia consagrada por Lincoln, como 

sendo um governo do povo, pelo povo e para o povo. 

Embora o referido autor afirme que existem várias acepções para o termo “povo”, ele 

ressalta a teoria de Friedrich Müller de povo como conceito de combate, a qual parte de toda 

uma evolução conceitual em torno de um povo ativo, instância global de atribuição de 

legitimidade e destinatário da prestação civilizatória do Estado.62 

Denota-se, portanto, que a noção de povo adotada por Bonavides está umbilicalmente 

ligada à ideia de soberania popular. 

                                                 
58 TOURAINE, Alain. O que é a democracia? Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira.2º ed. – Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1996,  p. 50. 
59 MAUS, Ingeborg Ingeborg. O judiciário como superego da sociedade. Tradução de Geraldo de Carvalho e 

Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.198. 

60 SARLET, Ingo Wolfgang. LEITE, George Salomão . Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em 

homenagem a J.J. Gomes Canotilho . Coordenação George  Salomão Leite, Ingo Wolfgang Sarlet. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (PT): Coimbra Editora, 2009, p. 246. 
61 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 267. 
62 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa (por um Direito Constitucional de luta 

e resistência, por uma Nova Hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade . São Paulo: Malheiros, 200, p. 

54. 
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Depreende-se, portanto, que na democracia está presente a possibilidade de o povo 

exercer alguma espécie de controle não jurídico sobre a atuação dos agentes públicos, é o que 

se denomina controle social. Podemos classificá-lo de dois modos: o controle social puro e o 

controle com repercussões jurídicas63. 

O primeiro tem como exemplo o momento das eleições, quando os eleitores deixam 

de reeleger algum candidato ou de eleger o candidato apoiado por agentes públicos como reação 

a sua atuação anterior. Já o segundo, é quando a população demonstra o seu descontentamento 

e o desejo de adoção de determinadas providências, como o que estamos vivenciando na 

atualidade, de modo a influenciar a atuação dos agentes políticos, por meio de protestos, 

manifestações, etc. 

Nesse sentido, o controle social com repercussões jurídicas, demonstra o 

descontentamento da população com as ações do Poder Público, representados pelos agentes 

políticos, em regra geral, em desrespeito aos direitos fundamentais insculpidos no texto 

constitucional. 

A fase atual não é mais destinada a apenas declarar direitos, mas sim de torná-los 

efetivos, concretizá- los. O verdadeiro problema do Direito Constitucional de nossa época está 

em como garantir os direitos sociais básicos a fim de fazê-los efetivos.  

Nesse sentido, aduz Canotilho64: 

(...) ora, o Estado Social só pode desempenhar positivamente as suas tarefas de 

socialidade se verificarem quatro condições básicas: 1) provisões financeiras  

necessárias e suficientes, por parte dos cofres públicos, o que implica um sistema 

fiscal eficiente capaz de assegurar e exercer relevante capacidade de coacção 

tributária; 2) estrutura da despesa pública orientada para o financiamento dos serviços 

sociais (despesa social) e para investimentos produtivos (despesa produtiva); 3) 

orçamento público equilibrado de forma a assegurar o controlo do défice das despesas 

públicas e a evitar que um défice elevado tenha reflexos negativos na inflação e no 

valor da moeda; 4) taxa de crescimento do rendimento nacional de valor médio ou 

elevado.  

 

A garantia de uma existência digna (uma vida com qualidade) para todos, inaugurada 

com a Carta Constitucional de 1988, que considera os direitos sociais como direitos 

fundamentais, assume um papel de destaque e sua efetivação é um dos desafios da atualidade. 

                                                 
63 BARCELLOS, Ana Paula de NOVELINO, et al. Leituras complementares de direito constitucional : Teoria da 

Constituição/Organização: Marcelo Novelino, Salvador: Juspodivm, 2009, p. 94 

64 CANOTILHO, J. .J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição , 7ª Ed., Almedina, Coimbra, 

Portugal, 2007, p. 147. 
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Segundo Bonavides, sem o princípio da separação de poderes teria sido impossíve l 

pensar num poder autônomo que participasse da soberania e tivesse a função específica de 

elaborar as leis, como o Poder legislativo. 

O princípio da separação de Poderes foi concebido como uma técnica de resistência 

ao Poder absoluto. Sem esse princípio dificilmente a Europa Continental, pelos seus publicis tas 

e filósofos políticos, tomaria consciência da necessidade de construir um ramo autônomo do 

Poder, partícipe da soberania, com a função específica de elaborar leis. Retirada do privilégio 

e monopólio das prerrogativas reais, semelhante faculdade foi posta na esfera de vontade dos 

representantes dos governados, que só assim lograriam uma parcela eficaz de colaboração na 

formação dos atos de governo. O lugar dessa esfera era o Parlamento.   

Portanto, o Poder Legislativo foi ganhando cada vez mais autonomia e hoje é o poder 

que, juntamente com o Executivo, representa a vontade soberana do povo, a que chamamos de 

democracia representativa. 

Sendo assim, os governados por meio da eleição autorizam esses poderes a criar ou 

executar normas que regularão suas condutas. São, portanto, poderes legitimados pelo elemento 

democrático, já abordado no tópico anterior. 

No entanto, essa representação deve ocorrer realmente, afastando toda a maquiagem 

existente nessa relação.  

Segundo Alain Touraine, a democracia surge após a queda dos regimes totalitários, se 

impondo, como uma forma normal de organização política. O autor acrescenta que não há 

democracia sem livre escolha dos governantes pelos governados. Contudo, o autor menciona 

que existe uma crise de representação, porquanto os eleitores deixaram de se sentir 

representados, e exprimem tal sentimento ao denunciarem uma classe política cujo único 

objetivo seria seu próprio poder e, por vezes, até mesmo o enriquecimento pessoal de seus 

membros.  

Considerando que os eleitos estão representando o povo, temos que há uma relação de 

outorga de poderes, assim como acontece numa relação jurídica de procuração, como bem 

afirmou Hans Kelsen “embora o povo não possa exercer o poder legislativo direta e 

imediatamente, ele o exerce por procuração”. E mais, o representante escolhido representa todo 

o povo e não só aquele que nele votou, de maneira que expressa a vontade de toda a 

coletividade.  
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Contudo, o que vemos na atualidade é justamente o contrário, os parlamentares 

utilizam o princípio da supremacia do interesse público e o inverteram “supremacia do interesse 

privado”. Inúmeros são os casos de corrupção e desvio de recursos públicos no meio dos 

parlamentares, sem contar a distorção da defesa dos direitos fundamentais, quando em muitos 

casos aprovam leis contrárias às próprias garantias constitucionais, visando apenas o próprio 

benefício.  

É triste constatar que uma ordem social, teoricamente tão correta, como a questão da 

separação dos poderes encontra-se em crise e saber que isso contou com o egoísmo do próprio 

homem. O que vemos é um retrocesso em todo progresso do Estado de Direito. Tudo perfeito 

no papel, mas quando vai para a prática, um sepulcro caiado. 

Isso se dá pela inexistência de penas mais severas, que realmente venham a punir os 

corruptos e acabar com o escudo da imunidade parlamentar65. 

O que temos como penalização seria o fato de não mais ser eleito, já que não agradou 

o eleitorado, e só. Isso reflete diretamente no princípio da igualdade, posto que para os demais 

cidadãos, o sistema penal aponta infinitas e severas penalidades. Nesse turno, Marcone Falcone 

Antas de Melo traz os conceitos de subintegração e sobreintegração citados por Neves : 

[...] No âmbito do direito, isso significa que os sobreintegrados têm acesso aos direitos 

(e, portanto, às vias e garantias jurídicas), sem se vincularem efetivamente aos deveres 

e às responsabilidades impostas pelo sistema jurídico; os subintegrados, ao contrário, 

não dispõem de acesso aos direitos, às vias e garantias jurídicas, embora permaneçam 

rigorosamente subordinados aos deveres, às responsabilidades e às penas restritivas 

de liberdade [...] 66 

 

Aqui reside uma contradição, posto que os sobreintegrados encontram na própria 

Constituição, meios de se desviarem dos deveres que lhe deveriam ser impostos e não o são, 

enquanto aos subintegrados são impostas duras penas privativas de liberdade, sem qualquer 

critério justificador do tratamento diferenciado. 

a concretização mínima dos dispositivos constitucionais simbólicos, que gera para os 

sobreintegrados todos os direitos de se defenderem e serem absolvidos, não julgados 

e as  vezes com suas penas prescritas pela morosidade. Não existe efetivamente no 

                                                 
65 O procedimento mesquinho de uma classe política sem grandeza e espírito público quando representantes seus 

fazem da imunidade parlamentar, que é a mais alta e majestosa salvaguarda de independência da palavra e o mais  

intangível penhor das prerrogativas de que se investe o representante da Nação soberana, o escudo da impunidade, 

servindo, assim, o mandato de valhacouto a quantos se segregaram do bem comum para ações contrárias ao direito 

e aos interesses da Sociedade..Cf. BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo, 

a crise contemporânea. 3º Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p.178-179. 
66 NEVES, 2006, p. 253 apud MELO, Marconi Antas Falcone de. Justiça constitucional: o caráter jurídico-

político das decisões do STF. Rio de janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008, p.34. 
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Brasil a prática de punir os corruptos, os quais usam a constituição como uma válvula 

para suas metas ilícitas, tendo todos os direitos sem obrigações correlatas.67  

 

Melo, utilizando-se dos conceitos de Luhman acredita que o Código binário do direito 

não é forte suficiente para vencer os códigos binários econômicos e políticos, chegando, 

inclusive a bloqueá-lo. Ou seja, quando estamos diante do ter ou não ter e poder ou não poder, 

os critérios de lícito e ilícito são colocados em segundo plano. 

Assim, sem qualquer critério que justifique o tratamento diferenciado, o sistema penal 

aponta duras penas privativas de liberdade para os demais delitos. 

 Kelsen já afirmava o “membro eleito de um corpo legislativo deveria estar 

juridicamente obrigado a executar a vontade dos seus eleitores e, portanto, a ser responsável 

para com o eleitorado 68”. 

Sem penalidades, os governantes parlamentares atuam de forma totalmente 

discricionária, elaborando e alterando as regras do sistema político, sem qualquer 

fundamentação, por isso que Bonavides vai compará-los com um jogo de amadores69. 

Poderia alguém indagar, e a soberania popular expressa pelas demais formas de 

participação popular?  

Sabemos que a democracia pode se apresentar pelos modelos de democracia, 

classificados como representativa ou indireta, a semidireta e a direta ou participativa.  

Iniciando pela democracia representativa, temos que é uma democracia na qual a 

vontade do povo está centrada nas mãos de seus representantes, eleitos por um processo 

legislativo. Representa uma grande conquista em relação ao poder absoluto, porquanto tem-se 

que aquele eleito pela maioria dos cidadãos representará a vontade desses. 

                                                 
67 MELO, Marconi Antas Falcone de. Justiça constitucional: o caráter jurídico-político das decisões do STF. Rio 

de janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008, p.34-35. 
68 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p.417. 
69 Jogo de amadores em que alguém, a seu alvedrio, dita e altera a cada passo as regras da competição, tornando 

casuístico e incerto o sistema político de participação. (...) exercita o país a vida política sujeito a surpresas, a 

desígnios pendentes, a planos que estão no ar, que se podem consumar hoje, amanhã, depois ou até mesmo nunca, 

contanto que permaneça a caprichosa atmosfera de indecisões, qual aquela que rodeia a sublegenda, o voto distrital, 

a eleição presidencial direta e outras determinações políticas do processo em marcha, de manifesta interferência 

sobre o funcionamento dos partidos e o comportamento eleitoral nos anos vindouros.  Cf. BONAVIDES, Paulo. 

Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo, a crise contemporânea . 3º Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2010, p. 459. 
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Seguindo os ensinos de Kelsen, na democracia representativa os cidadãos transferem 

para o governo a função de criar as normas que regulamentarão a conduta de toda a sociedade. 

De modo que a vontade desses sujeitos deve representar a vontade coletiva.  

Quanto à democracia semidireta, expressa pelo plebiscito e o referendo - consultas 

populares prévia ou posterior, respectivamente, á elaboração das leis – e a iniciativa popular, 

quando o povo propõe um projeto de lei, que pode ou não ser discutido e/ou votado, reforçamos 

as palavras de Bonavides “os ditadores manipulam facilmente as massas, já empregando 

entorpecentes ideológicos ou carismáticos, já exercitando imensas pressões, mediante o 

monopólio dos meios de comunicação, canalizados para uma propaganda maciça e inexoráve l 

de lavagem cerebral70”.  

Para Bonavides, o plebiscito foi a arma mais predileta dos ditadores, porquanto de 

forma legítima, consolidavam o poder dos partidos e faziam passar as reformas que desejavam 

para obter benesses ilimitadas de poder. 

Intimado por uma coação invisível promanada das esferas oficiais, intoxicado por uma 

propaganda sistemática e metódica que não deixa espaço à reflexão e à resistência 

cívica, o povo mansamente se deixa conduzir às urnas como um rebanho que vai ao 

sacrifício na pura inconsciência ou irracionalidade de semelhante ato 71. 

 

Para que haja o fortalecimento democrático com a inserção do povo nas faculdades 

soberanas de participação, um clima de confiança e liberdade, pois para que possa expressar 

sua opinião, preciso usufruir de toda a liberdade, caso contrário, não haverá democracia, como 

declarou Bonavides “sem opinião livre, sem povo nas tribunas, não há democracia 72. 

Ademais, a iniciativa popular limita-se a projetos de leis ordinárias e complementares, 

e nem sempre, serão discutidos e votados.  Por outro lado, a democracia direta, como o próprio 

nome nos induz, não há representação, qualquer que seja, a vontade será sempre expressa 

diretamente pelo povo. Conforme aduziu Bobbio em sua obra Estado, Governo e sociedade: 

para uma teoria geral da política, 

todas as formas de participação do poder, que não se resolvem numa ou noutra forma 

de representação (nem a representação dos interesses gerais ou política, nem a 

representação dos interesses particulares ou orgânica): a) o governo do povo através 

de delegados investidos de mandato imperativo e, portanto, revogável; b) o governo 

                                                 
70 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo, a crise contemporânea . 3º Ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 186. 
71 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo, a crise contemporânea . 3º Ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 187. 
72 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo, a crise contemporânea . 3º Ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p.187-188. 
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de assembleia, isto é, o governo não só sem representantes irrevogáveis ou fiduciários, 

mas também sem  delegados; c) referendum.” 73 

 

Por esse motivo Bobbio vê a democracia direta como a verdadeira democracia.  Kelsen 

acredita que a chamada democracia direta representa comparativamente o mais alto grau de 

democracia – “uma democracia direta caracteriza-se pelo fato de que a legislação, assim como 

as principais funções executivas e judiciárias, é exercida pelos cidadãos em assembleia popular 

ou assembleia primária”74. 

Corrobora ainda com esse entendimento Bonavides quando em consonância com 

Rousseau afirma que o governo direto é a forma mais pura de democracia75. 

Nesse sentido, se considerarmos as linhas anteriores acerca da democracia, podemos 

inferir que não é o simples fato da representação ter ocorrido pela via legítima, qual seja, 

eleição, que a democracia restará configurada, mas tão somente se a vontade dos eleitores se 

confundir com a vontade dos eleitos. 

Nas palavras de Kelsen, “é necessário que o representante seja juridicamente obrigado 

a executar a vontade dos representados, e que o cumprimento dessa obrigação seja 

juridicamente garantido” 76. 

É nesse contexto de descrédito dos Poderes Representativos que o Poder Judiciário vai 

ganhando cada vez mais crédito, como forma de impor essa responsabilidade do eleito para 

com o eleitorado. 

A crise ocorre porquanto o legislativo não cumpre seu papel em relação às politicas 

públicas, em consequência, por tratar-se de direitos fundamentais, superlota o judiciário que 

                                                 
73BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, sociedade. Para uma teoria geral da política . Trad. Marco Aurélio 

Nogueira, 1. Ed. Rio de janeiro: Paz e Terra. 1995, p.154. 
74 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 412. 
75 No governo direto a democracia não tem intermediários, não conhece representantes, não possui partidos nem 

ficção. É do ponto de vista teórico a forma mais estreme, pura e autêntica de democracia. Provida do mais alto 

índice de legitimação de vontade que o cidadão pode exprimir, o princípio democrático justifica aquela vontade 

suprema e coerciva que se chama a vontade do Estado. (...) entendia Rousseau não haver em essência outra forma 

de governo democrático que não fosse o governo direto, por afigurar-se-lhe que a introdução de qualquer 

mecanismo representativo de poder destroça a vontade do cidadão, impossível de alienar-se na vontade de um 

representante. Ver BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo, a crise 

contemporânea. 3º Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 74. 
76 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado . Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 414. 
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acaba muitas das vezes interferindo nas decisões do Executivo e do egislativo, o que para 

alguns, viola o princípio da separação dos poderes. 

Podemos até dizer que dentro de um Estado de Direito, estamos vivendo características 

de um Estado de não-direito “um Estado em que o direito se identifica com a «razão do Estado» 

imposta e iluminada por «chefes»” e “ um Estado pautado por radical injustiça e desigualdade 

na aplicação do direito.” Canotilho, em sua obra estado de Direito explica essas características.   

(...) é aquele que identifica o direito com a «razão do Estado», com o «bem do povo», 

com a «utilidade política», autoritária ou totalitariamente impostos. O «direito» é tudo 

─ mas não mais do que isso ─ o que os «chefes», o «partido», a «falange», decretarem 

como politicamente correcto.  (...) O «bem do povo» e os «interesses do Estado» são 

(e foram) invocados a torto e a direito para dar cobertura a privilégios de classes 

dirigentes, insinuando-se a escandalosa identificação dos interesses das castas 

político-govenantes com o bem comum dos cidadãos. Retomemos a terceira ideia: a 

da radical injustiça e da flagrante desigualdade na aplicação do direito. Nos «Estados 

de não direito» há dois pesos e duas medidas na aplicação das normas jurídicas (leis ) 

consoante as pessoas em causa. Um acto idêntico é sancionado criminalmente com 

penas desumanas se praticado por adversários políticos, mas merece o encobrimento  

ou até o beneplácito político quando seja cometido por um correligionário ou por 

elementos das polícias secretas contra o outro, seja ele um simples adversário político, 

um idealista defensor dos direitos humanos ou um lutador pela democracia.” 77 

 

 

Portanto, parte desse debate é resgatar a credibilidade e a representatividade do Poder 

Legislativo. Não há democracia sem um poder Legislativo forte, com vistas a ouvir a voz das 

ruas, o clamor social, e para tanto, a reforma política é inadiável. 

Analisemos agora os movimentos sociais que correspondem ao controle social 

representado pelo povo nas ruas que parecem indicar que estamos iniciando a compreensão do 

verdadeiro fundamento do Estado Democrático de direito. A voz do povo nas ruas através do 

direito de protesto evidencia o direito à liberdade de expressão, de associação e de consciênc ia, 

fazendo com que o indivíduo se mobilize e acione outros que compartilham de suas crenças, 

em consonância com o Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

3.1. SISTEMA DEMOCRÁTICO: A ATUAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

                                                 
77 CANOTILHO, J. .J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição , 7ª Ed., Almedina, Coimbra, 

Portugal, 2007, p.4. 
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A sensação de orfandade social, caracterizada pela ausência do Estado na gestão de 

necessidades sociais (saúde, educação, segurança, etc.) propicia o surgimento dos movimentos 

sociais em resposta às omissões estatais.  Os movimentos sociais são uma alternativa de 

mudança a uma complementação dos papeis do Estado78. 

É nesse contexto que os movimentos sociais, dentro da sua heterogeneidade, trazem 

consigo ampla responsabilidade ético-política, já que é da união de esforços, de reivindicação, 

do protesto, da denúncia e da manifestação que irrompem, historicamente, novas formas de 

justiça, novas conquistas no plano da afirmação de direitos79. 

O mês de junho de 2013 fica na história do país como o mês em que ocorreram as mais 

importantes manifestações de ruas desde o impeachment do presidente Fernando Collor em 

1992. As manifestações ocorreram em várias cidades contra o aumento do preço das passagens 

dos transportes urbanos. Entretanto, à medida que as manifestações foram ocorrendo, se 

percebeu a grandeza do movimento e novos motivos foram surgindo. O aumento do preço das 

passagens serviu apenas como o estopim, a gota d‟água. 

É esse clamor, esse reclame que o povo tem feito nas ruas: a atuação do Estado para 

cumprir a Constituição. 

Essas manifestações representam um progresso no sistema democrático, é a voz do 

povo nas ruas. As pessoas se concentram em praças, passeatas, com objetivos comuns a todos, 

em busca de resultados decididos e desejados por todos. Todos passam a advogar em causa 

própria. 

Nas palavras de Toro: 

mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 

interpretação e um sentido também compartilhado. (...) participar de um processo de 

mobilização social é uma escolha, porque a participação é um ato de liberdade. As 

pessoas são chamadas convocadas, mas participar ou não é uma decisão de cada um 

80”. 

                                                 
78 Os movimentos sociais proporcionam vislumbres de futuros possíveis e são em parte veículos para sua 

realização. Mas é essencial reconhecer que, da perspectiva do realismo utópico, eles não são necessariamente a 

única base de mudanças que podem conduzir a um mundo mais seguro e mais humano. In:  (Giddens, Anthony, 

As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 1991, p. 161). 
79 BITTAR, Eduardo C. B., O direito na pós-modernidade, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2ª ed., 2009,  p. 

274. 

80 TORO, A. José Bernardo. Mobilização Social – um modo de construir a democracia e a participação . Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 13. 
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É nesse contexto que Toro, afirma que a mobilização é um ato de razão, porquanto o 

homem tem total liberdade de escolha em participar ou não das manifestações, o que torna esses 

movimentos cada vez mais legitimados pela racionalidade humana. 

Segundo Marcus Abilio Pereira, os movimentos sociais contemporâneos tem o papel 

de promover a “democratização das relações sociais dentro da sociedade civil, através da 

redefinição de papéis, normas, identidades (individuais e coletivas), conteúdo e modos de 

interpretação de discursos existentes nesta esfera81”. 

Desta forma, atores sociais, que antes eram colocados à margem da sociedade, tornam-

se legítimos representantes dentro da sociedade política, vez que passam a participar da 

sociedade ativamente. Podemos dizer assim, que novos critérios são anexados ao conceito de 

democracia. É o que Marcus Abilio Pereira citando Della Porta e Diani, aduz que um dos 

principais objetivos dos movimentos sociais tem sido o desenvolvimento de uma nova 

concepção de democracia:  

‘In fact, it has been claimed that social movements do not limit themselves to 

developing special channels of access for themselves but that, more or less explicit ly , 

they expound a fundamental critique of conventional politics thus shifting their 

endeavours from politics to metapolitics. From this point of view, social movements  

affirm the legitimacy (if not the primacy) of alternatives to parliamentary democracy, 

criticizing both liberal democracy and the organized democracy of the political 

parties’.82 

 

É nesse contexto democrático, que o conflito atua permitindo que determinadas 

temáticas adentrem o espaço público através do uso estratégico da mídia e da influência da 

opinião pública. “Desta forma, os movimentos sociais influenciam e são influenciados pelos 

contextos políticos nos quais estão inseridos. Eles podem demandar a mudança ou a 

manutenção do ambiente em que estão inseridos; podem também questionar a forma pela qual 

as decisões políticas são tomadas, demandando uma maior participação popular nos campos 

decisórios” 83. 

Assim, os manifestos de junho passado, não se tratavam apenas do aumento do preço 

das passagens e, sim, demonstravam-se insatisfações generalizadas, como os gastos excessivos 

                                                 
81 PEREIRA, Marcus Abílio (2012). Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária . Disponível em:. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100004>. Acesso em 26.06.2014. 
82 DELLA PORTA and DIANI, 2006, p.239 apud Pereira Marcus Abílio (2012). Movimentos sociais e 

democracia: a tensão necessária . Disponível em:. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100004>. Acesso em 26.06.2014. 
83PEREIRA, Marcus Abílio (2012). Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária . Disponível em:. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100004>. Acesso em 26.06.2014. 
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para a realização da copa do mundo, a má qualidade dos transportes urbanos, a precariedade na 

saúde, educação, e a luta contra a corrupção e impunidade. 

Vivenciamos um momento de muitas dúvidas e poucas certezas, mas a certeza que 

temos é que estamos enfrentando uma crise da própria democracia representativa. Os cidadãos 

não se sentem representados pelos governos, nem tampouco pelos partidos.  

Os movimentos sociais proporcionam vislumbres de futuros possíveis e são em parte 

veículos para sua realização. Mas é essencial reconhecer que, da perspectiva do realismo 

utópico, eles não são necessariamente a única base de mudanças que podem conduzir a um 

mundo mais seguro e mais humano84. Uma visível descrença nos representantes do povo, 

integrantes do Parlamento, notadamente entre os jovens.  

Esse sentimento é retratado na ausência de partidos nas manifestações e quando 

presentes (pequenos partidos de esquerda, como PSTU e PSsol), foram repudiados, sendo essa 

uma das características desse movimento. Isso ocorreu também nas manifestações na Europa e 

na chamada “primavera árabe”. O que demonstra que o problema não é específico do Brasil, é 

mais geral, há um desprezo geral aos partidos políticos. 

A ausência de lideranças nas manifestações do povo nas ruas ressalta um aspecto 

positivo, uma qualidade do movimento cujo sucesso está em que não haja políticos envolvidos 

e que não haja líderes manipulando. A baixa qualidade dos partidos existentes, constitui um 

perigo para a própria democracia. Uma coisa é a falta de legitimidade dos partidos como 

instituições democráticas, outra é levantar a bandeira de sua extinção. Não é possível prescindir 

do exercício da política via partidos.  

Assim, os movimentos sociais favorecem a democracia “ao explicitarem a tensão 

inerente a qualquer decisão política. Esta tensão permite um aprofundamento e uma 

radicalização dos ideais democráticos de justiça, participação e inclusão de determinados 

grupos na luta pelo reconhecimento e a tematização de novas demandas até então não existentes 

ou silenciadas”. 

Com o objetivo de analisar como os movimentos sociais podem favorecer a 

democracia, é necessário considerar algumas questões: primeiramente, quais as 

melhores estratégias para promover as mudanças sociais que levem a um 

aprofundamento democrático? Estratégias disruptivas ou moderadas? Se partirmos do 

princípio de que os movimentos sociais não possuem os recursos instituticionais para 

alcançarem os seus objetivos como os grupos de interesse e os partidos políticos, as 

ações disruptivas poderiam ser o melhor recurso que possuem, sejam elas ações 

                                                 
84 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 

1991, p. 161. 
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violentas, greves ou manifestações. Isto do ponto de vista lógico aumenta 

consideravelmente a chance de alcançarem sucesso85. 

 

Essa maior participação também tem lugar na elaboração da Constituição: 

 

um país explicita seu horizonte ético, seu projeto de nação, por meio de sua 

constituição. Nela ele define seu futuro, orienta suas escolhas. Quanto mais  

participativo tiver sido o processo de sua elaboração , mais essas escolhas refletem a 

vontade de todos e serão por todos compartilhadas. 86 

 

Assim, o povo, ao participar da elaboração da Constituição expressam literalmente 

suas escolhas. No caso, o Brasil, escolheu expressamente no art. 1 da Constituição Federal o 

Estado democrático de Direito e entre seus fundamentos, a soberania, a cidadania e a dignidade 

da pessoa humana. Tais escolhas norteiam toda a ordem jurídica.  

Ou seja, a sociedade, se desenvolve por meio de seus próprios participantes e não por 

agentes externos como se pensava na antiga Grécia, quando se imaginava que as leis eram 

ditadas pelos deuses. Assim, a partir do momento que os gregos descobriram que a ordem social 

não era ditada pelos deuses, mas construída pelos homens se tornaram capazes de criar a 

democracia, vislumbrando assim, a possibilidade de construir “uma sociedade cujo destino não 

estivesse fora dela, mas nas mãos dos que dela participavam87”. 

Segundo Toro, a democracia só tornar-se-á realidade quando as pessoas assumirem 

que tem nas mãos o destino e descobrirem que a construção da sociedade depende de sua 

vontade e de suas escolhas, “a desordem que tanto criticamos também foi criada por nós (...) se 

fomos capazes de criar o caos também podemos sair dele.”88. 

Ante a ineficiência da nossa democracia emerge um confronto de interesses que 

deságua na jurisdição que se torna, assim, o grande ambiente de disputa e definição política na 

atualidade pela efetivação dos direitos sociais pelo Poder Judiciário89. 

                                                 
85 PEREIRA, Marcus Abilio (2012). Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100004>. Acesso em 26.06.2014. 
86 TORO A. José Bernardo. Mobilização Social – um modo de construir a democracia e a participação . Belo 

Horizonte: Autêntica, 200, p. 15. 
87 TORO, A. José Bernardo. Mobilização Social – um modo de construir a democracia e a participação . Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 16 
88 TORO, A. José Bernardo. Mobilização Social – um modo de construir a democracia e a participação . Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 17  
89 MORAIS, Jose Luis Bolzan de. et al. Constituição e Estado Social: os obstáculos à concretização 

constitucional/organização de Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais: Coimbra: Editora Coimbra, 2008, p. 183 
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Essas manifestações demonstraram o abismo entre as instituições políticas, a partir do 

próprio Estado e a sociedade e teve (e continua tendo), entre outros méritos, o de acelerar a  

aprovação de projetos que há muito estavam no Congresso Nacional sem ser votados (como a 

PEC do trabalho escravo, o PLS 204/2011 que torna a corrupção crime hediondo, fim do voto 

secreto no parlamento em casos de cassação de mandatos etc.) e notadamente, a retomada da 

discussão sobre a reforma política, que certamente coloca a necessidade de se repensar o 

processo eleitoral no país, bem como o processo de administração da justiça. 

Nesse contexto, a efetivação dos direitos sociais pelo Poder Judiciário é uma realidade 

do Estado Contemporâneo. Percebe-se um embate do Estado contra ele mesmo, da construção 

legislativa à sua efetivação pelo Poder Executivo, e posteriormente ante a sua não realização 

pela atuação do Poder Judiciário, notadamente a jurisdição constitucional. Verifica-se a disputa 

entre o mínimo existencial e a reserva do possível, sob o fundamento da dignidade humana no 

modelo de Estado Social, que não tem por fim a inclusão social. 

Segundo Boaventura Santos90, a democratização da administração do acesso à justiça 

é uma dimensão fundamental da democratização da vida social, econômica e política e que 

possui duas vertentes: a primeira, maior envolvimento e participação dos cidadãos; a 

simplificação de atos processuais e o incentivo à conciliação das partes; a segunda diz respeito 

à democratização do acesso à justiça, com a criação de um serviço nacional de justiça, um 

sistema de serviços jurídico-sociais que garanta a igualdade do acesso à justiça das partes das 

diferentes classes sociais, eliminando também a ignorância dos cidadãos sobre seus direitos.  

Desta feita, é necessário ampliar a democracia, ir além da frágil democracia 

representativa que temos. Democracia não é só eleger candidatos de quatro em quatro anos, é 

ter participação efetiva nas decisões do poder e também promover a democratização da 

administração da justiça, favorecendo o acesso à justiça a todos. 

Assim, nas manifestações/mobilização atuais vemos essa ampliação, quando não 

existem inimigos, mas opositores, com pensamentos diferentes, e objetivos comuns, que por 

meio do discurso chegam a um consenso. Não são simplesmente, eleitores, mas cidadãos 

capazes de “criar ou transformar, com os outros, a ordem social, a quem cabe cumprir e proteger 

as leis que ele mesmo ajudou a criar.” 91 

                                                 
90 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pósmodernidade. São Paulo: Cortez: 

2001, p. 177. 
91 TORO, A. José Bernardo. Mobilização Social – um modo de construir a democracia e a participação . Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 21. 
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Sendo o sistema democrático construído a proteger a dignidade humana de todos os 

cidadãos, temos que os objetivos insculpidos no art. 3º da CF “construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” constituem os 

procedimentos que legitimam as mobilizações. Porquanto, todas as manifestações devem ter 

como meta contribuir para o alcance desses objetivos, fazendo da “Constituição Brasileira a sua 

fonte de validade e legitimidade.” 92 

Percebemos assim, que os movimentos sociais são  

atores fundamentais na construção de espaços deliberativos de forma a manter uma 

postura crítica em relação às instituições públicas, procurando tematizar novas 

questões que serão analisadas e comparadas com as propostas já existentes, 

colaborando, assim, com o processo de aprofundamento democrático. (...) Se 

reconhecemos o conflito como elemento fundamental dos processos políticos e a 

democracia como a melhor forma para tratá-lo (DAGNINO et al, 2006, p.59), 

devemos reconhecer também o papel fundamental dos movimento s sociais na 

promoção de mudanças em certos aspectos da sociedade, através da tematização de 

novas demandas, do reconhecimento de desigualdades e pela manutenção de uma 

tensão contínua dentro das democracias, ao mesmo tempo em que colocam em xeque 

determinados processos e/ou decisões políticas, também colaboram no processo de 

canalização de tensões e expectativas em relação ao sistema político. (...) Os 

movimentos sociais são, desta forma, uma das principais formas de ação coletiva que 

permitem a articulação e a mobilização de coletividades em relação a diferentes 

demandas, através de diferentes repertórios de ação, tais como boicotes, 

manifestações públicas, passeatas nas ruas, invasões, abaixo assinados e também, 

algumas vezes, o uso da violência. O protes to é um recurso político que permite a 

explicitação de um conflito que talvez estivesse encoberto por diferentes mecanismos. 

A falta de outros recursos institucionais de acesso às esferas de decisão política o 

transforma em um mecanismo de pressão e de publicização de uma temática que os 

atores excluídos destas esferas consideram relevante. A realização de ações 

inovadoras e/ou surpreendentes chama a atenção da mídia que irá influenciar a opinião 

pública, colocando em pauta uma temática relevante para os movimentos93. 

 

Em sendo assim, a luta democrática em nosso país deve ser pela aplicação do direito 

vigente, norteado pela concretização dos direitos fundamentais, ora em atendimento à 

representação parlamentar; ou em aceno com os reclames da rua, na direção da democracia pelo 

viés digital, ora pelo atendimento dos legítimos anseios de realizabilidade constitucional por 

meio da jurisdição constitucional. Mais que tudo importa a resposta da soberania estatal ao seu 

titular e detentor: o povo. 

                                                 
92 TORO, A. José Bernardo. Mobilização Social – um modo de construir a democracia e a participação . Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 24 
93PEREIRA, Marcus Abilio (2012). Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100004>. Acesso em 26.06.2014. 
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Quando nos referimos à crise de representatividade vivida pela sociedade brasileira, 

logo, nos vem à mente, um turbilhão de problemas que são reflexos dessa crise. De um lado, a 

flagrante corrupção e lavagem do dinheiro público, do outro, a deficiente administração dos 

recursos públicos que acarretam a má prestação de serviços essenciais à população e no meio 

um judiciário superlotado de processos. 

Mas qual seria a raiz do problema?  

A resposta não é simples e direta, e, por isso, não será possível neste trabalho 

chegarmos a uma resposta absoluta, mas, tão somente, trilhar um caminho de reflexão e 

despertar em cada membro da sociedade, um sentimento de que todos e cada um de nós, temos 

contribuído para essa situação, porquanto, semelhantemente a um corpo que tem vários 

membros, e nem todos os membros tem a mesma operação, assim, é a sociedade.  

Somos conscientes de que é necessário olhar para o problema da crise de 

representatividade, não apenas sob um ponto de vista, mas para o sistema como um sistema 

uno, buscando a raiz do problema, ou seja, analisar pelo método indutivo, a facticidade para 

chegar ao geral. O que será compreendido a partir da própria sociedade brasileira, ou melhor, a 

partir da origem da formação ética nacional. 

Quando cada parcela da sociedade, governo, parlamento, instituições públicas, 

judiciário e povo, atrair para si, sob o prisma ético e moral, a sua responsabilidade, será dada a 

largada para alcançarmos a efetividade dos direitos e o perfeito funcionamento do sistema. 

É nessa perspectiva que seguiremos nas próximas linhas. 

 

3.2. O SISTEMA ELEITORAL NO BRASIL 

 

Nesse primeiro passo, refletiremos sobre as questões que norteiam o Poder Legislat ivo, 

em especial, focalizando, numa acepção ampla, a responsabilidade pública (accountability), isto 

é, o vínculo entre os eleitores e os seus representantes, as regras da representatividade 

proporcional e mostrar o que, de fato, está por trás da aprovação de uma Emenda Constituciona l, 

de um Veto Presidencial e mais. 

Da análise do art. 44 da Constituição Federal de 1988, extraímos a estrutura do 

legislativo, qual seja o bicameralismo federativo, exercido pelo Congresso nacional, que se 

compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
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Desde a graduação aprendemos que a Câmara dos Deputados é representante do povo, 

eleito pelo sistema proporcional de no mínimo 8 e no máximo 70, enquanto, o Senado Federal 

representa o Estado e Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário, 3 senadores por estado.94 

Após a eleição pelo voto, passa-se a organização interna do Congresso Nacional, 

quando são formadas as coligações, as bancadas, que representam diversos segmentos da 

sociedade. É aqui que começa o jogo de interesses. 

Barry Ames em sua obra “Os entraves da democracia no Brasil” critica o sistema 

eleitoral, enfatizando ser este extremamente permissivo, porquanto dá ampla liberdade aos 

parlamentares para formarem coligações. Essa “ampla permissividade nas regras eleitorais dão 

margem a enorme ambiguidade na recomposição pós-eleitoral dessas alianças”. 95 

Nós meros eleitores, ao votar acreditamos ter votado em candidatos individua is, 

contudo, isso não passa de formalismo, porquanto os eleitos representam todo o Estado, como 

membros de bancadas plurinominais. “As eleições legislativas posteriores geralmente tem 

pouca relação com as questões políticas que haviam definido a coligação anterior, e muitos 

pleitos jogam os membros da aliança uns contra os outros” 96.  

No momento da formação das coligações, quando começa o jogo de interesses, cada 

parlamentar expõe qual interesse, realmente, representa. Barry Ames, ilustra bem esse 

momento, com o exemplo da bancada ruralista, uma das mais numerosas e tão unida que tem 

poder para barrar qualquer projeto importante de reforma agrária.  

O autor relembra que em 1994, os ruralistas impediram a aprovação do pacote de 

estabilização econômica do governo até que o Executivo concordou em negociar as dívidas dos 

agricultores, fato que não tinha relação alguma com as medidas econômicas propostas. É claro 

que os membros da bancada se dizem representantes dos fazendeiros, mas a dúvida é se 

representam distritos onde a agricultura é uma atividade econômica essencial ou se representam 

seus interesses particulares. 97 

                                                 
94 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . Brasília, DF: Senado, 1988, art. 44, 

45, 46 e 47. 

95 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2003, p. 61. 
96 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2003, p. 61. 
97 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2003, p. 87. 
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Perceba que o governo, muitas das vezes, vê-se enfraquecido, sem apoio significa t ivo 

no Congresso Nacional, que lhe impõe ditatoriamente seus interesses, de tal maneira que a 

sobrevivência do governo no poder depende da distribuição de convênios de obras públicas e 

nomeações de puro interesse político para importantes governadores, prefeitos, deputados e 

senadores.  

Foi o que aconteceu, entre tantos exemplos, com a Emenda Constitucional permitindo 

a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, que só foi aprovada após farta e generosa 

distribuição de cargos e benefícios para as clientelas eleitorais dos deputados, “além de 

denúncias de compra de deputados para que votassem a favor da emenda da reeleição em troca 

do controle sobre nomeações para importantes cargos executivos de seus estados”. 98 

No período da campanha eleitoral, muitos discursos são realizados no sentido de que 

não se submeterão a troca de favores a que seus antecessores praticavam. Mas a necessidade 

política logo se impõe e, “infelizmente, mesmo depois de uma farta distribuição de verbas e 

nomeações, tudo o que a maioria dos presidentes pode esperar do Congresso – talvez o máximo 

a que os presidentes pode aspirar – é uma anuência limitada, e não uma participação ativa no 

processo legislativo”.99 

É a lei da selva, o mais forte vence. Assim, quando um projeto de lei ou qualquer das 

modalidades do processo legislativo são aprovadas ou negadas, como a maioria, que muitas das 

vezes não chega nem a deliberação, é porque determinado grupo, viu-se privado de seus 

interesses estritamente pessoais. É o que acontece, por exemplo, quando uma proposta distancia 

um pouco dos interesses econômicos dos fazendeiros, grandes proprietários de terras ou de 

importantes empresas agrícolas, que formam o grande núcleo da bancada dos ruralistas.100 

É aqui que nos deparamos com a crise de representatividade e o corporativismo estatal, 

que sanciona, regulamenta e controla a participação dos setores econômicos no processo de 

elaboração de políticas públicas. Barry Ames já afirmava “O Estado corporativista contando 

com o apoio financeiro do governo e tendo lugar garantido na mesa decisória de políticas, os 

                                                 
98 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2003, p. 17. 
99 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2003, p. 19. 
100 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil . Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2003, p. 88. 
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setores econômicos consideraram vantajoso se infiltrar no Estado, tanto pela via do aparelho 

estatal quanto pela via do Legislativo”. 101  

Esse fato distorce cada vez mais, a representatividade do eleitor por seu parlamentar, 

pois o eleitor quando escolhe um determinado deputado, não vota para que este o represente, 

por exemplo, na construção civil, até porque a maior parte do eleitorado não tem qualquer 

relação com essa indústria, mas para defender os interesses de toda  a sociedade indistintamente, 

sem beneficiar A ou B. 

 Com esses apontamentos, queremos mostrar que são as próprias instituições políticas 

que geram incentivos aos políticos, que motivam as ações que ou facilitam ou atrapalham a 

adoção de políticas públicas capazes de melhorar a vida do cidadão comum. No caso brasileiro, 

as instituições políticas criam incentivos que estimulam os políticos a maximizar seus ganhos 

pessoais e a se concentrar em cavar projetos de obras públicas para eleitorados localizados ou 

para seus próprios patrocinadores políticos. Alguns políticos resistem a esses incentivos, mas 

têm de lutar para aprovar leis relativas a questões de interesse nacional e com frequência se 

engajam em batalhas cada vez mais duras e geralmente malsucedidas.102 

Isso é perfeitamente possível de visualizar quando listamos os relevantes escândalos 

de corrupção envolvendo dinheiro público. 

Andre Carraro, professor do departamento de economia da Universidade Federal de 

Pelotas em seu trabalho sobre corrupção, divulgou os principais escândalos envolvendo 

dinheiro público, vejamos:  

 (1998 e 2008) -  Câmara dos vereadores e servidores públicos de São Paulo - 

Comerciantes e ambulantes (mesmos aqueles com licença para trabalhar) eram colocados 

contra a parede: se não pagassem propinas, sofriam ameaças, como ter as mercadorias 

apreendidas e projetos de obras embargados. O primeiro escândalo estourou em 1998, no 

governo de Celso Pitta. Dez anos mais tarde, uma nova denúncia deu origem à Operação Rapa. 

 CASO MENSALÃO - R$ 55 milhões - 2005 - Câmara Federal - Segundo 

delatou o ex-deputado federal Roberto Jefferson, acusado de envolvimento em fraudes dos 

Correios, políticos aliados ao PT recebiam R$ 30 mil mensais para votar de acordo com os 

                                                 
101 AMES, Barry. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. – Rio de Janeiro: Editora 
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interesses do governo Lula. Dos 40 envolvidos, apenas três deputados foram cassados. A conta 

final foi estimada em R$ 55 milhões, mas pode ter sido muito maior. 

 CASO SANGUESSUGA - R$ 140 milhões – 2006 - Prefeituras e Congresso 

Nacional - Investigações apontaram que os donos da empresa Planam pagavam propina a 

parlamentares em troca de emendas destinadas à compra de ambulâncias, superfaturadas em até 

260%. Membros do governo atuavam nas prefeituras para que empresas ligadas à Planam 

ganhassem as licitações. Nenhum dos três senadores e 70 deputados federais envolvidos no 

caso perdeu o mandato. 

 CASO SUDAM - R$ 214 milhões - 1998 e 1999 - Senado Federal e União - 

Dirigentes da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia desviavam dinheiro por 

meio de falsos documentos fiscais e contratos de bens e serviços. Dos 143 réus, apenas um foi 

condenado e recorre da sentença. Jader Barbalho, acusado de ser um dos pivôs do esquema, 

renunciou ao mandato de senador, mas foi reeleito em 2011. 

 CASO OPERAÇÃO NAVALHA - R$ 610 milhões – 2007 - Prefeituras, 

Câmara dos Deputados e Ministério de Minas e Energia - Atuando em nove estados e no Distrito 

Federal, empresários ligados à Construtora Gautama pagavam propina a servidores públicos 

para facilitar licitações de obras. Até projetos ligados ao Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e ao Programa Luz Para Todos foram fraudados. Todos os 46 presos pela 

Polícia Federal foram soltos. 

 CASO ANÕES DO ORÇAMENTO - R$ 800 milhões -1989 a 1992 -

Congresso Nacional - Sete deputados (os tais “anões”) da Comissão de Orçamento do 

Congresso faziam emendas de lei remetendo dinheiro a entidades filantrópicas ligadas a 

parentes e cobravam propinas de empreiteiras para a inclusão de verbas em grandes obras. Ficou 

famoso o método de lavagem do dinheiro ilegal: as sucessivas apostas na loteria do deputado 

João Alves. 

 CASO TRT de São Paulo - R$ 923 milhões - 1992 a 1999 - Tribunal Regiona l 

do Trabalho de São Paulo - O Grupo OK, do ex-senador Luiz Estevão, perdeu a licitação para 

a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A vencedora, Incal Alumínio, deu os direitos 

para o empresário Fabio Monteiro de Barros. Mas uma investigação mostrou que Fabio 

repassava milhões para o Grupo OK, com aval de Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, ex-

presidente do TRT-SP. 

 CASO BANCO MARKA - R$ 1,8 bilhão – 1999 - Banco Central - Com 

acordos escusos, o Banco Marka, de Salvatore Cacciola, conseguiu comprar dólar do Banco 
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Central por um valor mais barato que o ajustado. Uma CPI provou o prejuízo aos cofres 

públicos, além de acusar a cúpula do BC de tráfico de influência, entre outros crimes. Cacciola 

foi detido em 2000, fugiu para a Itália no mesmo ano e, preso em Mônaco em 2008, voltou ao 

Brasil deportado. 

 CASO VAMPIROS DA SAÚDE: R$ 2,4 bilhões -1990 a 2004 - Ministério da 

Saúde - Empresários, funcionários e lobistas do Ministério da Saúde desviaram dinheiro público 

fraudando licitações para a compra de derivados do sangue usados no tratamento de 

hemofílicos. Propinas eram pagas para a Coordenadoria Geral de Recursos Logísiticos, que 

comandava as compras do Ministério, e os preços (bem acima dos valores de mercado) eram 

combinados antes. Todos os 17 presos já saíram da cadeia. 

 CASO BANESTADO - R$ 42 bilhões - 1996 a 2000 -  Paraná -Durante quatro 

anos, cerca de US$ 24 bilhões foram remetidos ilegalmente do antigo Banestado (Banco do 

Estado do Paraná) para fora do país por meio de contas de residentes no exterior, as chamadas 

contas CC5, conforme uma investigação da Polícia Federal descobriu que as remessas 

fraudulentas eram feitas por meio de 91 contas correntes comuns, abertas em nome de 

“laranjas”. A fraude seria conhecida por gerentes e diretores do banco. Foram denunciados 684 

funcionários - 97 foram condenados a penas de até quatro anos de prisão. O estado obteve o 

retorno de arrecadação tributária de cerca de R$ 20 bilhões103.  

Temos ainda dois importantes escândalos envolvendo o dinheiro público, a saber: a 

privataria tucana e o HSBC. A privataria tucana consiste na irregularidade nas privatizações 

ocorridas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em que amigos e 

parentes de José Serra, receberam propina de empresários partícipes dos processos de 

privatizações no Brasil. Tal situação ensejou a autoria por Amaury Ribeiro Junior do livro 

Privataria Tucana, resultado de 12 anos de investigação sobre as "privatizações no Brasil", esse 

livro de 140 páginas destaca documentos que apresentam indícios e evidências de 

irregularidades nas privatizações que ocorreram durante o governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, do PSDB. Os documentos procuram demonstrar que estes políticos e 

pessoas ligadas a eles realizaram, entre 1993 e 2003, movimentos de milhões de dólares, 

lavagem de dinheiro através de offshores - empresas de fachada que operam em Paraísos Fiscais 

- no Caribe.  

                                                 
103 FONTES, Andre Carraro, in Consultor Jurídico, Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Disponível 

em:<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/os -maiores-escandalos-de-corrupcao-do-brasil>. Acesso em 

11.12.2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Privatiza%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Offshore_%28Para%C3%ADsos_fiscais%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADsos_Fiscais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe


53 

 

O escândalo de brasileiros com contas vultuosas no HSBC. Cerca de 9.000 brasileiros, 

responsáveis por quase 7.000 contas que movimentaram, entre 2006 e 2007, cerca de US$ 7 

bilhões provavelmente ocultados do fisco brasileiro. O ex-assessor do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), Saul Sabbá, integra a lista de correntistas que utilizaram o esquema 

ilegal para sonegar impostos. 

Em 1994, Sabbá auxiliou o governo do FHC no Programa Nacional de Desestatização 

(PND), iniciativa que ficou conhecida como ‘’privataria tucana’’. Neste período, o ex-assessor 

auxiliou no leilão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), da Vale e de outras empresas do 

setor elétrico brasileiro. 

Segundo Biondi, que destacou a importância dos meios de comunicação, como um 

aliado poderoso, com apoio incondicional às privatizações, enfatizando que houve a campanha 

de desmoralização das estatais e a disseminação do 'esgotamento dos recursos do Estado104. 

Neste cenário, paramos e nos perguntamos, onde está o Estado Democrático de 

Direito? Qual é o poder que emana do povo e para o povo?  

As marchas e movimentos sociais realizaram uma ponderação numa perspectiva de 

que nós temos um planeta mais incomum do que pensamos. Essa crise de representatividade 

que tomou conta do planeta, algumas não faladas na mídia, como no Chile, outras propagadas 

como a Primavera Árabe e os tantos que ocorreram no Brasil. 

Ao que parece todos foram pautados nessa crise de representatividade oriunda do 

fenômeno da corrupção, uma corrupção que mata, que danifica, e que leva a sociedade a adoecer 

cada vez mais. 

Mas isso não vem de hoje, se pararmos pra analisar um pouco da história, desde a 

nossa colonização, perceberemos que estamos tratando de heranças deixadas por nossos 

colonizadores, como observa Affonso Ghizzo Neto, em Corrupção, Estado Democrático de 

Direito e Educação: 

Como se pretende focalizar, as raízes mais profundas do “jeitinho” brasileiro  

encontram-se amarradas ao proceder dos nossos inventores e colonizadores. Foi em 

Portugal que se originaram as estruturas e os procedimentos basilares do proceder 

brasileiro dos nossos dias. O País herdou da Metrópole o modelo de organização de 

Estado e, conseqüentemente, toda decadência moral e ética do aventureiro e 

explorador português, marcado por um padrão social tendencioso à corrupção. Uma 

ética constituída no seio do Estado patrimonial lusitano foi transplantada para o Brasil 

por ocasião da invenção ultramarina.105 
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54 

 

 

É a questão do poder da dominação dos povos.  

Weber já trazia em suas obras os conceitos de poder e dominação, para ele o poder “é 

a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social”, enquanto, que a 

dominação significa a “probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato”. 

Ainda dividia a dominação em três tipos, dominação legal racional, pautada pela norma 

predeterminada e conhecida de todos, a dominação carismática, pela qual, a autoridade do líder 

carismático lhe é conferida pelo afeto e confiança que os indivíduos depositam nele e a 

dominação tradicional, costumes, aceitações de tradições106.  

 Esse último tipo de dominação é facilmente perceptível na realidade brasileira, é o 

brocardo da Gabriela “Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre 

assim” 107. Mesmo diante das atuais reformas administrativas brasileiras não se extinguiu 

algumas práticas arcaicas, irracionais e impessoais na gestão da coisa pública. 

Decorridos mais de cinco séculos do descobrimento do Brasil, considerável parcela da 

sociedade brasileira continua resistente ao cumprimento das leis, sempre atenta para o ganho 

fácil e a vantagem milagrosa, o engodo, a fraude, a especulação, enfim, o “jeitinho” brasileiro, 

instrumento maior para solução mágica – e imoral – de todos os problemas. (...) A impunidade 

recompensa o delito, induz à sua repetição e faz sua propaganda: estimula o delinqüente e torna 

contagioso seu exemplo108. 

É justamente a compreensão dessa cultura patrimonialista que nos faz entender e 

compreender a corrupção, porquanto, nessa cultura não estão presentes os órgãos de controle 

social. 

Esperamos solução de nossos governantes, do Presidente do Tribunal de Justiça, do 

Procurador Geral da República, ou seja, jogamos a responsabilidade para o outro. Temos sim, 

que cobrar dos nossos governantes, isto é evidente. Estão lá nos representando, seja através do 

voto ou de um concurso público, devem ser cobrados; contudo, todos e cada um devem exercer 

efetivamente o controle social. 

                                                 
106 SELL, Carlos Eduardo. Max Weber. In: Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 2º Ed. Itajaí: Ed. 

UNIVALI, 2002. p 93 – 141. 
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As nossas instituições são muitas vezes, um reflexo da nossa omissão ou mesmo, da 

nossa participação nesse sistema. Precisamos de órgãos de controle forte, entre eles o controle 

social. 

Affonso Ghizzo Neto, autor do projeto “O que você tem a ver com a corrupção?”, 

estuda em sua obra os dados de uma Pesquisa Social Brasileira – PESB, a qual demonstra dados 

relevantes acerca da aprovação do “jeitinho brasileiro”. 

Nesse sentido, grande parte da população brasileira apóia a utilização do “jeitinho 

brasileiro”, (...). O “jeitinho brasileiro” foi considerado como atitude correta por 57 

% dos analfabetos, 51 % daqueles com escolaridade até a 4 ª série, 58 % daqueles com 

escolaridade da 5 ª à 8 ª série, 48 % daqueles com ensino médio, e 33 % daqueles com 

nível superior ou mais. 109 

 

O autor ao lembrar-se de sua campanha – o projeto –O que você tem a ver com a 

corrupção? Informa que a resposta é quase que imediata e quase sempre a mesma: Nada! “O 

indivíduo, cínica ou sinceramente, consciente ou inconscientemente, não admite ser favorável 

a corrupção”. Todavia, caso indagado se alguma vez já se socorreu do popular “jeitinho 

brasileiro”, a resposta também não demora tardar: Sim, um “jeitinho”, sim. O “jeitinho 

brasileiro” é importantíssimo para compreensão da hipocrisia da sociedade brasileira. A 

disseminação desinibida da utilização desse recurso, bem demonstra a dificuldade de trabalhar 

a problemática da cultura da corrupção em nosso país, sendo de suma importância à constatação 

do porquê o fenômeno da corrupção ser tão enraizado entre nós brasileiros.110 

As pessoas não conseguem diferenciar entre o suborno de um agente político que 

recebe milhões para fraudar uma licitação, daquela propina paga ao guarda de trânsito. Contudo, 

são atos cuja essência é a mesma corrupção, apenas em proporções diferentes, é o brocardo 

popular “quem rouba o pouco também rouba o muito”. 

Essa situação também foi verificada pela Pesquisa Social Brasileira - PESB111, que 

tentou verificar junto à população brasileira o que se entende por “jeitinho brasileiro” e um ato 

de corrupção. 

Foram descritas dezenove situações para que os entrevistados indicassem quais as que 

se enquadrariam em favor lícito, em ato de corrupção ou num jeitinho. Quatro das 
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situações foram consideradas com um favor regular: a) emprestar dinheiro a um 

amigo, com um índice de 90 %;b) um vizinho emprestar a outro vizinho uma panela 

ou fôrma que faltou para preparar a refeição, com um índice de 89 %; c) na fila do 

supermercado, deixar passar na frente uma pessoa que tem poucas compras, com um 

índice de 67 %; e d) guardar o lugar na fila para alguém que vai resolver um problema, 

com um índice de 62 %. Foram consideradas atos de corrupção sete das situações 

apresentadas: a) usar um cargo no governo para enriquecer, com um índice de 90 %; 

b) pagar um funcionário de uma companhia de energia para fazer o relógio marcar um 

consumo menor, com um índice de 85 %; c) dar R$ 20,00 (vinte reais) para um guarda 

para ele não aplicar uma multa, com um índice de 84 %; d) uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos sem que o governo perceba, com um índice de 83 

%; e) uma pessoa ter dois empregos, mas só vai trabalhar em um deles, com um índice 

de 78 %; f) fazer “gato”, ou seja, uma gambiarra de energia elétrica, com um índice 

de 74 %; e g) uma pessoa ter uma bolsa de estudo e um emprego ao mesmo tempo, o 

que é proibido, mas ela consegue esconder do governo, com um índice de 74 %. Por 

fim, o “jeitinho brasileiro” foi apontado em seis hipóteses: a) uma pessoa que costuma 

dar boas gorjetas ao garçom do restaurante para quando voltar não precisar esperar na  

fila, com um índice de 59 %; b) uma pessoa que trabalha em um banco ajudar um 

conhecido que tem pressa a passar na frente da fila, com um índice de 56 %; c) uma 

pessoa que conhece um médico passar na frente da fila do posto de saúde, com um 

índice de 50 %; d) uma mãe que conhece um funcionário da escola passar na frente 

da fila quando vai matricular seu filho, com um índice de 50 %; e) alguém consegue 

um empréstimo do governo que demora muito a sair. Consegue liberar o empréstimo 

mais rápido porque tem um parente no governo, com um índice de 45 %; e f) pedir a 

um amigo que trabalha no serviço público para ajudar a tirar um documento mais  

rápido do que o normal, com um índice de 43 %. Duas das situações apresentadas 

ficaram divididas como “jeitinho brasileiro” e ato de corrupção: a) um funcionário  

público receber um presente de Natal de uma empresa que ele ajudou a ganhar um 

contrato do governo; e b) passar uma conversa em um guarda para ele não aplicar uma 

multa112. 

 

 Percebam que todos os atos estão relacionados com a vantagem pessoal. E que o 

“jeitinho brasileiro” acaba sendo o subterfúgio para escamotear o ato de corrupção, um meio -

termo, uma meia-culpa, que bem demonstra a dificuldade da população brasileira em observar 

regras universais de conduta. Um conflito proveniente da herança cultural lusitana, da 

permissão convenientemente justificada a partir de um ponto de vista particular por se tratar de 

uma situação diferenciada, ímpar e excepcional113. 

 Uma situação preocupante também constatada pela pesquisa é o trato das pessoas com 

a coisa pública. 

Observa-se que 74 % dos entrevistados afirma que cada um deve cuidar somente do 

que é seu, e o governo cuida do que é público. Ou seja, ¾ dos indivíduos es tão 

indiferentes aos cuidados para com o espaço público. Já 60 % das pessoas ouvidas 

não concordam que ninguém deva usar as ruas e calçadas para vender produtos. (...)114. 
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de Mestrado em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  Florianópolis, 2008, p. 114-115. 
114 GHIZZO NETO, Affonso. Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação. 2008.  290 fl. Dissertação 

de Mestrado em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  Florianópolis, 2008, p.118. 
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Trata-se de um ciclo vicioso e difícil de ser rompido. Porquanto, se a maioria da 

população brasileira (74%) não considera ser de sua responsabilidade também a administração 

do espaço público, como exigir e pressionar nossos representantes políticos para o bom 

desempenho de suas funções? O que esperar dos 17 % dos brasileiros que concordam com o 

uso de um cargo público em benefício pessoal e particular? Não surpreende, portanto, a 

banalização da corrupção no cotidiano nacional. Cabe aqui lembrar o velho sucesso de Bezerra 

da Silva: “Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão (…)”. 115 

Assim, concluímos que a pesquisa demonstra a urgência de uma política pública 

educacional para mudar a compreensão ética e cultural a partir das novas gerações.  

Mas romper com o ciclo vicioso e violento não é fácil, quem está no status quo de 

poder não quer jamais romper com esse mecanismo de uso e apropriação de poder. Nesse 

contexto, o elemento democrático da vontade da maioria, não pode transformar a luta contra a 

corrupção numa verdadeira inquisição como ocorreu no passado.  

Nem sempre a maioria pode determinar o que é decisivo e fundamental para um regime 

constitucional democrático, em respeito a uma reserva de princípios fundamentais que devem 

ser preservados ainda que a maioria entenda diferente, o direito à vida, por exemplo, o direito 

a se expressar ainda que em minoria. 

De que forma todos nós podemos interferir e aprender a exercer esse controle social – 

um controle social que vem através de fóruns permanentes de combate à corrupção, de blogs e 

mídias sociais, cobrando de nossas instituições, mas também cada cidadão apresentando 

iniciativas e propostas de mudança e fiscalização. 

Somos conscientes de que não existe uma solução mágica nessa cultura 

patrimonialista, enquanto nós não retomarmos através de um processo educativo de liberdade 

e responsabilidade a modificação de muitos vícios que reproduzimos em nosso dia-a-dia. 

Apostamos na educação, formando seres pensantes capazes de raciocinar a lógica do 

que é certo, do que é moral e ético, reproduzindo assim, o conceito cristão de resumir a ética 

                                                 
115 GHIZZO NETO, Affonso. Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação . 2008.  290 fl. Dissertação 

de Mestrado em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  Florianópolis, 2008, p. 120. 
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em se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro seja ou esteja em situação diferente que a 

sua. 

(...). Uma sociedade só se modifica quando os indivíduos que a compõem se 

modificam. A educação das novas gerações é o único instrumento possível capaz de 

deter o fenômeno da corrupção. Somente através da reflexão crítica e libertária, do 

diálogo franco e horizontal, do julgamento consciente e compreendido, da ação 

responsável e comprometida, da convivência harmônica e tolerante, da escolha de 

bons exemplos, da nova ética humana e da visão complexa universal, atos esses 

proporcionados e disseminados por uma educação instrumental de conscientização 

para a democracia, se poderá realizar o Estado garantista. Urge, portanto, reeducar 

cada sujeito para a convivência consciente e harmônica, baseada na igualdade dos 

povos, em busca da sonhada e almejada paz e harmonia universal. Eis a utopia 116! 

 

O desafio nessa crise de representatividade não é só das instituições, mas de toda a 

sociedade. 

Quando cada um de nós respeitar a decisão da maioria sem desrespeitar a minor ia, 

compreenderemos o verdadeiro sentido da democracia. Ante esse contexto, é necessário 

ampliar a participação democrática dos cidadãos dentro do Estado brasileiro para 

fortalecimento da democracia deliberativa, que se consubstancia com a participação do povo 

no processo decisório. Seguiremos com o pressuposto da necessidade da democracia 

deliberativa para efetivação do Estado Democrático de Direito. 

 

3.3. A NECESSIDADE DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO 

 

Conforme narrado anteriormente, percebemos a grave crise de representatividade que 

ora vivenciamos. O seu enfrentamento se dará pelo engajamento não só das instituições, mas 

de toda a sociedade. Daí a necessidade de aperfeiçoamento da democracia deliberativa. 

                                                 
116 GHIZZO NETO, Affonso. Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação . Dissertação de Mestrado 

pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 2008. p. 266. 
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Segundo o filósofo Aristóteles, deliberação significa o momento precedente à escolha, 

onde o indivíduo pondera diversas soluções antes de escolher uma delas, no processo de 

formação da vontade. Já Rousseau, utiliza a palavra deliberação com o significado “decisão”. 

Para Habermas, o princípio discursivo democrático busca explicar como a formação 

de opinião e da vontade são institucionalizadas por um sistema de direitos capaz de assegurar a 

participação no processo legislativo em condições de igualdade, que reconhece seus membros 

como livres e iguais117. 

Nesse sentido a perspectiva democrática reside no processo de formação de vontade, 

ou seja, na própria deliberação, aí está a sua fonte de legitimidade.  A liberdade do indivíduo 

reside em estar apto a participar desse processo, na obtenção de uma decisão mediante um 

processo de pesquisa de confronto entre várias possibilidades. Assim uma decisão legítima é 

resultado da deliberação de todos, e com a participação de todos os indivíduos, privilegia-se o 

princípio democrático, já que a decisão firmada é considerada como emanada do povo. 

O grande debate consiste em saber como é possível constituir um ente coletivo que 

não viole a liberdade dos indivíduos. 

Desse modo, o processo de deliberação e o confronto entre vários pontos de vistas 

diferentes auxiliam a esclarecer e firmar uma preferência, que pode até se modificar da 

preferência inicial. 

Segundo Bernard Manin, o processo de deliberação possui uma dupla dimensão: é ao 

mesmo tempo coletivo e individual. Diz-se individual porque cada um dá razões a si mesmo, 

por meio de argumentos e sopesa-os, já que o objetivo do processo deliberativo é ampliar a 

informação dos participantes para que estes descubram suas preferências, e para tanto utiliza -

se vários pontos de vista e argumentos com vistas a persuadir a outra parte118. 

Desta feita, é um processo discursivo e racional. O processo deliberativo tem seu fim 

por meio da escolha, representada pelo voto. Através dele, o processo de formação da vontade 

é encerrado, evidenciando para as pessoas qual a solução foi escolhida, aquela que obteve à 

aprovação do maior número. A minoria também expôs suas razões, mas poderá não ter os seus 

argumentos escolhidos.  

                                                 
117 HABERMAS, Jürgen, Direito e Democracia: Entre facticidade e validade , Volume II, Tradução: Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.175. 
 
118 MANIN, Bernard, Legitimidade e deliberação política , in Democracia deliberativa, orgs. Denilson Luis Werle 

e Rúrion Soares Melo, São Paulo: editora Singular, Esfera Pública, 2007, p. 31-32. 
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Daí, a decisão escolhida ao fim do processo deliberativo, denota que o ponto de vista 

da minoria também foi considerado; houve o confronto de ideias e argumentos em que todos 

estavam aptos a escolher, conferindo, portanto, legitimidade. 

Em consonância com o modelo deliberativo de democracia, o procedimento adotado 

para deliberação gera a legitimidade. Nas instituições democráticas a base da legitimidade 

reside na abertura e participação do cidadão no processo decisório. São três razões que 

justificam a importância do procedimento deliberativo para a tomada de decisão coletiva : 

conforme observou Bernard Manin119, informação, nenhum cidadão pode prever todas as 

possibilidades; argumentação que consiste na articulação de razões para convencimento, pois 

cada indivíduo elenca as boas razões para convencimento dos demais; racionalidade prática, 

como resultado de uma deliberação a maioria escolhe por tal decisão, que tem por fundamento 

ser correta até ser mudada.  

Daí a importância do partido do governo e da oposição, nas democracias. Aceitamos 

a decisão pelo fato de a maioria ao fim de um processo eleitoral que tenha sido realizado de 

forma correta (legitimidade), mas que pode ter seu resultado modificado (racionalidade do 

resultado), pela oposição que tem o papel de desafiar, testar, criticar, questionar, debater, 

indicando que há um acordo temporário, que poderá ser reexaminado.  

Esse modelo de democracia é procedimentalista, posto que privilegia certas práticas e 

procedimentos a serem adotados na busca de decisões que seriam obrigatórias para todos.  

Como característica dessa concepção temos o pluralismo de valores, em que deve ser 

preservado liberdades do indivíduo, através do procedimentalismo, quando em xeque a questão 

religiosa; o conflito de interesses, no qual o procedimento é utilizado para ponderar, articular 

interesses conflitantes sob cooperação mútua e, por fim, a pluralidade de modos de associação, 

partidos políticos, movimento sociais, iniciativa de cidadãos, dentro de uma esfera pública120. 

Depreende-se que o modelo deliberativo de democracia tem como fundamento a ideia 

de uma “esfera pública” de formação de opinião, diálogo, debate, contestação entre indivíduos, 

organizados em uma comunidade política. 

 Carlos Santiago Nino aduz que a democracia deliberativa tem como 

fundamentos: 

                                                 
119 MANIN Bernard, Legitimidade e deliberação política , in Democracia deliberativa, orgs. Denilson Luis Werle 

e Rúrion Soares Melo, São Paulo: editora Singular, Esfera Pública, 2007, p. 15-45. 
120BENHABIB Seyla, Sobre um modelo deliberativo de legitimidade democrática , in Democracia deliberativa, 

orgs. Denilson Luis Werle e Rúrion Soares Melo, São Paulo: editora Singular, Esfera Pública, 2007, p. 56-59. 
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A amplitude de participação na discussão daqueles afetados pela decisão final; a 

liberdade dos participantes em expressarem-se nessa deliberação; a igualdade de 

condições sob as quais se efetua a participação; a satisfação do requisito de que as 

propostas sejam adequadamente justificadas; o grau em que se trata de um debate de 

princípios e não de um debate baseado na mera defesa de interesses, a ausência de 

maioria congeladas; ; a medida em que a maioria apoia as decisões; a distância no 

tempo desde que se alcançou o consenso; e a reversibilidade da decisão”121.   

 

A democracia deliberativa requer uma base consensual ampla, com a participação de 

todos pertencentes à sociedade. 

Habermas afirma que o procedimento é democrático quando o debate é aberto a todos 

em um processo discursivo.  Aduz ainda que a visão procedimentalista do direito, reinterpreta 

a autonomia privada e a autonomia pública de legitimidade do Estado Democrático do Direito, 

desenvolvida no marco da Teoria do Discurso. 

Em sendo assim, o direito democraticamente produzido seria um meio de integração 

social que controlaria os riscos do dissenso, garantindo a estabilização de expectativas de 

comportamento e, a um só tempo, produzindo legitimidade, de tal forma que os destinatár ios 

das normas jurídicas (sujeitos privados), fossem os seus autores122. 

Os indivíduos, como sujeitos de direito, se reconhecem como autores das normas às 

quais estão submetidos, sendo autor e destinatário da norma produzida. 

Desta feita, para Habermas o êxito da democracia deliberativa depende não da ação 

coletiva dos cidadãos, mas da institucionalização dos procedimentos. Afirma ainda que a função 

essencial da jurisdição constitucional é a tutela dos direitos de participação e das condições 

processuais da gênese democrática das leis. 

No estado Democrático de Direito, o modelo de democracia é procedimental. A busca 

da racionalidade discursiva pressupõe a realização de procedimentos discursivos. De modo que 

autonomia pública e privada convivam de maneira complementar. 

Para Habermas, para que a autonomia pública não prejudique a privada e vice-versa, 

é necessário demonstrar que a liberdade individual do sujeito privado e a liberdade pública do 

cidadão possibilitam-se reciprocamente e que, portanto, os sujeitos só podem ser autônomos à 

                                                 
121 NINO, Carlos Santiago Nino. La Constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa: 1997, p. 

199. 
122 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de, Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado Democrático 

de Direito, Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 59. 
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medida em que eles possam compreender-se como co-autores dos direitos aos quais devem 

prestar obediência. 

Em razão do pluralismo social e cultural, é preciso considerar o procedimento 

democrático a partir da Teoria do Discurso que confere força legitimadora ao processo 

legislativo.  

Regulamentações que podem pretender legitimidade são justamente as que podem 

contar com a concordância de possivelmente todos os afetados enquanto participantes em 

discursos racionais, nos termos do “princípio do discurso”.123 No dizer de Marcelo Catttoni 

“discursos e negociações são o que constitui o espaço de formação da opinião e da vontade 

política racional124”. 

De acordo com Habermas, sem os direitos fundamentais que asseguram a autonomia 

privada do cidadão, não haveria o médium para a institucionalização jurídica das condições sob 

as quais os sujeitos de direito podem fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu 

papel de cidadãos. 

Para Habermas o Direito Moderno caracteriza-se por ser positivo, ou seja um direito 

escrito que é histórico, modificável e coercitivo e ao mesmo tempo garantidor da liberdade. 

No processo jurisdicional, o caráter discursivo do processo consiste no procedimento 

que leva até a decisão do juiz, em que as partes participam diretamente do processo, mediante 

o contraditório, em igualdade na paridade de armas até o provimento jurisdicional. 

A seguir, discorreremos sobre o papel da jurisdição constitucional no Estado 

Democrático de Direito e a supremacia da Constituição, a partir de onde se deve pautar toda a 

interpretação, para tanto é preciso promover a abertura do texto constitucional, e agindo assim 

estamos reafirmando a soberania estatal, para o seu detentor: o povo. 

 

4. A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO E A ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: CAMINHOS PARA 

AFIRMAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL 

 

                                                 
123 HABERMAS, Jürgen, Direito e Democracia: Entre facticidade e validade , Volume II, Tradução: Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.172. 
124 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade, Jurisdição e Hermenêutica constitucional no Estado 

democrático de direito, Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 180. 
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Nos Estados Unidos, desde o período Colonial, a Constituição foi compreendida como 

um instrumento superior de limitação do poder, a qual era parâmetro até para o Poder 

Legislativo, no qual se encontram os legítimos representantes do povo. Outro aspecto 

importante é que o constitucionalismo como governo limitado já era observado na adoção do 

modelo federativo e da separação de poderes conhecido como checks and balances. 

No Brasil, as linhas mestras do Estado Democrático de Direito nasceram com a 

Constituinte de 1988. Entretanto, passados 26 anos da promulgação da Constituição vigente, 

significativa parcela de regras e princípios continuam sem efetiva aplicabilidade. Reside aí, a 

necessidade de uma reanálise do papel do Judiciário (notadamente a jurisdição constituciona l) 

para a eficácia das normas constitucionais como agentes garantidores dos direitos individua is, 

coletivos e sociais. 

O Constitucionalismo contemporâneo é compreendido como o constitucionalismo do 

Estado Democrático de Direito, necessário se faz, portanto, compreender a relação entre a 

Constituição e a jurisdição Constitucional.  

A Jurisdição constitucional num Estado Democrático de Direito moderno, possui cada 

vez mais atribuições e, concomitante, o desejo de realização de Justiça por parte de seus 

membros, é de fundamental importância para compreensão do Direito Constitucional e da ideia 

da Supremacia da Constituição. 

Na atualidade, uma das questões centrais no Direito reside na posição da Constituição 

no ápice de um ordenamento jurídico. Verifica-se a insuficiência dos modelos jurídicos 

tradicionais em explicarem a posição da Lei Maior na sociedade atual, complexa, a qual é a 

nossa. Desta feita recorremos ao ensinamento de Luhnman, que aponta para a ideia de uma 

Constituição evolutiva, já que vê na Constituição algo dinâmico, a qual se diferencia da política. 

Na teoria dos sistemas, a Constituição é o acoplamento estrutural entre direito e política, em 

que há a comunicação do sistema jurídico com o entorno, entendendo-se entorno como tudo 

aquilo que não diz respeito ao sistema observado. Verifica-se esse acoplamento quando a 

democratização da política (governo/oposição) “exige, finalmente, todavia más protección 

jurídica al particular, em lo especial em lo concernente a sus derechos constitucionales125. Nesse 

ínterim quando decidido pelo sistema do Direito,  analisa-se o lícito e o ilícito para proferir as 

decisões. 

                                                 
125 LUHMANN, Niklas. Poder, política y derecho. Metapolítica, Mexico DF. v.5, n.20, 2001, p. 21. 
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Habermas concebe a noção de sistemas de direitos como condição estruturante da 

validade de normas constitucionais; a percepção do Direito é feita com a identificação dos 

destinatários das normas como seus co-autores, na Teoria Discursiva do Direito126. 

Em relação aos políticos, a estes cabem cumprir a Constituição. Nesse diapasão, no 

texto constitucional utiliza-se de conceitos como povo, partidos políticos, eleitor, oriundos do 

sistema político, e uma vez, inseridos na Constituição necessitam ser analisados pelo direito. 

Como exemplo, vejamos o direito à saúde127, insculpido no art. 196 da Constituição 

de 1988, no âmbito jurídico a decisão tem como base o direito/não direito, já no âmbito do 

sistema político analisa-se o repasse de verbas públicas para a saúde. 

 O Constitucionalismo vivenciado no Estado Liberal e no Estado do Bem-Estar Social 

é caracterizado pela separação de poderes e pela garantia dos direitos fundamentais. Entretanto, 

o constitucionalismo do Estado Democrático de Direito sofreu profundas mudanças e nos 

remete a ideia do Neoconstitucionalismo. Essa denominação não é uníssona da doutrina, para 

alguns é a continuação do Constitucionalismo, para outros autores, a inserção de princípios na 

Constituição, enseja um novo objeto de estudo, diferenciando-se do Constitucionalismo. 

No presente trabalho, em razão da divergência doutrinária, utilizaremos a ideia de 

Neoconstitucionalismo ou Constitucionalismo contemporâneo para descrever as mudanças 

ocorridas na evolução do Estado Legislativo para o Democrático de Direito. A importância das 

mudanças ocorridas com o Novo Constitucionalismo do século XXI tem especial relevânc ia 

para o objeto de estudo desse trabalho, ante as características de supremacia formal e material 

da Constituição, a proteção aos direitos fundamentais, o novo papel do juiz ante a abertura da 

norma constitucional. 

As Constituições do pós guerra ao absorverem valores e direitos fundamenta is 

diferenciam-se das Constituições do Estado Liberal e do Estado de Bem-estar Social em razão 

de concretizarem esses direitos através da tutela jurisdicional. A Constituição do Estado Liberal 

                                                 
126 O papel principal do Direito no que se refere à integração social se deve ao fato de que o risco do dissenso resta 

neutralizado agora não mais por uma autoridade sacra ou por instituições fortes que mantinham fora do criticável 

determinados conteúdos axiológicos e deontológicos. O posto de centralidade do Direito se deve a uma limitação  

na medida em que a validade das normas não pode ser questionada quando de uma pretensão individual orientada 

ao êxito. O direito legítimo é coercitivo e esta coercibilidade possível reflete a aceitabilidade racional e não 

questionabilidade da validade desse fato – cisão entre facticidade e validade. Do contrário, o risco do dissenso 

estaria absurdamente largado, o que colocaria em risco a própria solidariedade social garantida, em última 

instância, pela ação comunicativa que, assim, fica aliviada de buscar soluções orientadas ao entendimento. Ver 

CHAMON JUNIOR, Lúcio Antônio. Filosofia do direito na alta modernidade: incursões teóricas em Kelsen, 

Luhman e Habermas. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2005, p. 236. 
127 SCHUARTZ, Germano. Autopoiese e Constituição: os limites da hierarquia e as possibilidades de 

circularidade. Passo Fundo: UPF editora, 2005, p. 17.  
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e do Bem-Estar Social trouxeram direitos fundamentais de natureza declaratória, sem vincular 

os Poderes do Estado128, os quais são garantidos através da jurisdição constitucional por meio 

do controle de constitucionalidade da lei e dos atos normativos do Estado. 

Para a teoria habermasiana, a Constituição é condição recíproca para o exercício da 

soberania popular e dos direitos fundamentais, no momento em que institucionaliza o sistema 

de direitos – o conjunto de direitos (fundamentais) que os membros de uma comunidade 

atribuem-se reciprocamente quando decidem regular legitimamente sua convivência através do 

direito positivo129. 

Neste sentido, “a Constituição é o fundamento de validade (superior) do ordenamento 

jurídico e consubstanciadora da própria atividade político-estatal, a jurisdição constituciona l 

passa a ser a condição de possibilidade do Estado Democrático de Direito”130.  

No ensinamento de Bonavides:  

Na esfera federativa, a Constituição é a garantia suprema da observância e do respeito 

às regras do pacto que fez nascer, na dimensão institucional e objetiva da ordem 

jurídica estabelecida, a forma jurisdicional do controle de constitucionalidade. 

Enquanto os tribunais insistirem em interpretar a lei com métodos especificamente 

jurídicos, da metodologia clássica, surgidos do dedutivismo jusprivatista inspirado 

nos cânones de Savigny, eles jamais interpretarão a Constituição. Interpretá-la requer 

em face da complexa conjuntura social contemporânea a adoção de uma hermenêutica 

de princípios. Única, conforme temos reiteradas vezes assinalado, suscetível de 

alcançar a inteligência da Constituição referida a situações reais e fazer efetiva e 

concreta a aplicabilidade dos direitos fundamentais exteriores à esfera neoliberal e 

permeados da dimensão principiológica que lhes dá sentido e eficácia e 

normatividade131. 

 

                                                 
128 O Estado Democrático de Direito é marcado pelo fenômeno da constitucionalização do ordenamento jurídico, um 

processo de irradiação de normas constitucionais por todo o ordenamento jurídico. Os ordenamentos 
constitucionalizados são dotados de Constituições prolixas, que invadem todos os ramos do direito, condicionando a 

ação dos Poderes do Estado e da sociedade (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). No entanto, como explica 

Guastini, a constitucionalização do ordenamento jurídico “...é uma questão de grau, no sentido de que pode estar mais 
ou menos constitucionalizado. E isso depende de quantas e quais condiciones de constitucionalização está satisfeitas no 

bojo do ordenamento.” São condições de constitucionalização: (i) Uma constituição rígida, (ii) a garantia jurisdicional 
da Constituição, (iii) a força vinculante da Constituição, (iv) a “sobreinterpretação” interpretação da Constituição, (v) A 

aplicação direta das normas constitucionais, (vi) a interpretação conforme das leis, (vii) a influência da Constituição 
sobre as relações políticas (GUASTINI, Ricardo. La “Constitucionalização” del ordenamiento jurídico. In: 

Neoconstitucionalismo(s). Miguel Carbonell (ed.). Madrid: Trotta, 2003, p. 51-58).  
129HABERMAS, Jürgen, Direito e Democracia: Entre facticidade e validade, Volume II, Tradução: Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.163. 
130 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito . 2ª ed. Rio de 
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A Velha hermenêutica, do método silogístico, dedutivo, com base na subsunção, 

perdeu espaço para o método axiológico e indutivo que, com arrimo nos princípios e nos 

valores, inaugura a jurisdição constitucional contemporânea. 

Valadés aduz que a supremacia da Constituição deve distinguir-se de sua 

intangibilidade. A supremacia corresponde ao nível hierárquico dentro da ordem jurídica; a 

intangibilidade equivale no sentido do que não se pode tocar, no sentido de reformá-la. A 

experiência não tem validado a ideia de constituições imutáveis, considerando que as leis 

jurídicas dizem o que deve ser, e resulta impensável postular que uma sociedade deva ser 

sempre igual132. 

A Jurisdição Constitucional não se reduz a ideia exclusiva de controle de 

Constitucionalidade. A função da Jurisdição Constitucional é a preservação do Estado 

Democrático de Direito e a defesa dos Direitos fundamentais. Na realização desse mister, se 

utiliza de instrumentos para promover a Supremacia da Constituição, protegendo-a, garantindo 

sua hierarquia sobre todas as normas. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, inaugurou uma nova e 

importante ordem constitucional no cenário brasileiro. Essa nova ordem constitucional, não 

estava voltada somente a declaração de direitos, mas há oferta de mecanismos a serem 

utilizados para efetivá-los. 

Destaca-se, o reconhecimento da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, parágrafo 1º), o mandado de injunção (art. 5º, inciso LXXI), ação de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, parágrafo 2º, ações para o controle de 

constitucionalidade (art. 102), ação civil pública (art. 129, inciso III). 

Outrossim, o preâmbulo da Constituição traz que todos estão submetidos a um “Estado 

Democrático de Direito”, em substituição ao “Estado de Direito”. Desta feita, todas as ações 

devem ser praticadas em nome do Estado, com base num fundamento superior, a Constituição, 

em detrimento a ordem anterior cujo fundamento de validade era a lei e o Poder Legislativo. 

A decisão, portanto, sobre a Constituição ganha destaque já que é tarefa do órgão de 

cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que garante à proteção ao texto 
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constitucional, sendo a última instância do Poder Judiciário, onde não cabe mais recurso, e no 

qual se fecha o sistema. 

 Destaca-se o entendimento de Campilongo, para o qual, o Estado Democrático 

de Direito,  

Além de suas funções usuais, cabe ao Judiciário controlar a constitucionalidade e o 

caráter democrático das regulações sociais. Mais ainda: o juiz passa a integrar o 

circuito de negociação política. Garantir as políticas públicas, impedir o 

desvirtuamento privatista das ações estatais, enfrentar o processo de 

desinstitucionalização dos conflitos – apenas para arrolar algumas hipóteses de 

trabalho – significa atribuir ao magistrado uma função ativa no processo de afirmação  

da cidadania e da justiça substantiva. Aplicar o direito tende a configurar-se, assim, 

apenas num resíduo de atividade judiciária, agora também combinada com a escolha 

de valores e aplicação de modelos de justiça. Assim o juiz não aparece mais como o 

responsável pela tutela dos direitos e das situações subjetivas, mas também como um 

dos titulares da distribuição de recursos e da construção de equilíbrio entre interesses 

supra-individuais. 

  

O poder judiciário tem um papel de extrema importância no aperfeiçoamento da 

democracia deliberativa. 

A seguir, analisaremos o papel da jurisdição constitucional como mecanismo de 

concretização para efetivação dos ditames da democracia deliberativa, promovendo o debate 

aberto, plural, inclusivo do texto constitucional. 

4.1 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 

INSTRUMENTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA  

A jurisdição constitucional133 é o espaço no qual ocorre a atividade de controle dos 

atos praticados por Estado e Sociedade, e que tenham relevância jurídica constitucional, diante 

da Constituição, através do Poder Judiciário. 

O judicial review é oriundo dos Estados Unidos com a lição de Marshall de 1803 no 

caso Marbury versus Madison, em que se estabeleceu a ideia da supremacia da Constituição 

sobre as leis. Desse modo, foi criado o modelo difuso de controle de constitucionalidade, que 

confere ao juiz o poder de não aplicar uma lei se a considerar inconstitucional. O Brasil adotou 

esse modelo americano e o modelo austríaco de controle concentrado, que é exercido por um 

Tribunal Constitucional, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Direito e política tem função própria. No Estado Constitucional o direito é subordinado 

à política e vice-versa. Os direitos fundamentais mantêm uma aproximação com a Política. Há 
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de ser ressaltado que foram impostos politicamente no meio de ferozes lutas, revoluções, 

guerras e outros acontecimentos “de rupturas”134. 

O risco de politização do Poder Judiciário revela os compromissos do direito com a 

política e obrigam a que a Jurisdição Constitucional, por diversas vezes, se transforme num 

indesejável Poder Legislativo, promovendo as reformas que os demais poderes não fizeram.  

A Constituição de 1988 exprime a tensão entre norma e realidade, entre representação 

e democracia. Define a nossa Carta Constitucional em seus princípios fundamentais, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; fixa como objetivos fundamentais o desenvolvimento 

nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização; além da redução das desigualdades 

sociais e regionais e assegura o direito à saúde, a educação, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a assistência aos desempregados. 

A dignidade da pessoa humana é o parâmetro básico para o estabelecimento de regras 

jurídicas relativas à aquisição e ao uso de direitos, o que implica a efetiva possibilidade de gozo 

dos direitos fundamentais por todos, e sua garantia135. 

Paulo Bonavides assevera que a Constituição do Estado social na democracia é a 

Constituição do conflito, dos direitos sociais básicos, ao contrário da Constituição do Estado 

Liberal, do formalismo e da separação entre Estado e Sociedade136. 

No Brasil, acreditar na concretização dos direitos fundamentais realizados unicamente 

pelos administradores públicos, é não enxergar a realidade de políticos despreparados, 

corruptos que utilizam inadequadamente o dinheiro público. 

É nesse contexto que vislumbramos, de um lado, as promessas não cumpridas previstas 

na Constituição Federal a espera de efetivação através da democracia representativa; de outro, 

o aumento significativo das demandas que chegam ao Poder Judiciário. 

O nosso maior problema é como aplicar a Constituição. A concretização constituciona l 

é um dos desafios do Estado Contemporâneo no século XXI, ante o caráter simbólico dos 

dispositivos constitucionais. Segundo Müller137, para haver um processo de concretização 

constitucional, é necessário o questionamento sobre a ambiguidade e a vagueza da linguagem, 
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Revista dos Tribunais, 2010, p. 45. 



69 

 

ocasionada pelo equívoco da opinião positivista de se confundir texto com a norma. Ele 

desenvolve uma metódica que aponta para a superação do modelo positivista da interpretação 

do texto constitucional, operando com a superação entre norma, texto da norma e estrutura da 

norma. Para ele, o sistema jurídico e o sistema social estabelecem comunicações. 

Inobstante, há de ser ressaltada também a atuação do Poder Judiciário na seara das 

políticas públicas, uma função típica do Poder Executivo. Hodiernamente, o judiciário tem 

proferido decisões, com vistas a resguardar os direitos e garantias fundamentais, especialmente 

os direitos sociais, que oneram significativamente o orçamento, na medida em que determina o 

Estado o pagamento de determinada despesa, independentemente da vontade do Poder 

Executivo. 

As decisões do Tribunal Constitucional acabam por ter força política, porque a ele 

cabe resolver, em última instância, problemas constitucionais de sensibilidade política, além do 

que a sua jurisprudência produz, de fato e de direito, uma influência determinante junto a outros 

tribunais e exerce um papel condicionante do comportamento dos órgãos de direção política138. 

A Constituição é o basilar de um Estado soberano, enquanto ordenamento jurídico 

fundamental estabelece as funções do Estado e fixa os procedimentos para resolver os conflitos 

no interior da sociedade. 

No ensinamento de Maus:  

Os lamentados déficits de competência técnica do Parlamento, a 
estrutura compromissória de suas leis, na qual se reproduz o 

antagonismo dos interesses sociais, a consequente particularização das 
matérias jurídicas individuais umas em relação às outras, que ameaça, 
cada vez mais, a conectividade interna e a unidade do sistema jurídico : 

tudo isso desafia a um autoentendimento do Judiciário segundo o qual 
ele deve produzir a síntese social, para além da “querela partidária”, e 

a unidade do direito, independentemente das leis conectadas a 
interesses139.  

 

O Poder Legislativo precisa cumprir o seu papel na concretização dos direitos 

fundamentais, assim como o faz o Poder Judiciário, ambos tem o mesmo compromisso com os 
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valores insculpidos na Constituição. O fator distintivo entre eles é que o Legislativo detém 

induvidosa legitimidade, em sua origem. 

No estágio atual é necessário compreender a dependência do indivíduo em relação às 

prestações do Estado e fazer com que esse Estado social cumpra sua tarefa. 

Vivenciamos um Estado democrático de direito, e se antes o juiz julgava os conflitos 

pelo uso da lei, hoje, sua atuação é outra, passando a julgar conforme as diretrizes da 

Constituição, para a proteção dos direitos fundamentais. 

Nesse pórtico, ocorre a mudança de atuação do Poder Judiciário, posto que antes sua 

atuação era pautada na separação dos poderes e agora visa a proteção aos direitos fundamenta is. 

No Estado Liberal o juiz era neutro; no Estado Democrático de Direito ele possui mais poderes 

e tem como obrigação utilizá- los na busca da concretização constitucional. 

Ante a inércia dos demais poderes da República, o Poder Judiciário determina a 

consecução de políticas públicas, exemplifica-se, com a determinação de fornecimento de 

medicamentos, a internação em hospitais, a imposição aos órgãos da Administração Pública a 

realização de certas despesas. 

Desta feita, a principal característica do controle de constitucionalidade é que o Poder 

Judiciário tem competência para extirpar uma lei do ordenamento jurídico estatal, e assim o 

fazendo se sobrepõe a decisão do Poder Legislativo. 

A jurisdição constitucional tornou-se em muitos casos a última porta. Se os juízes não 

são ativistas deixam por algumas vezes de concretizar os direitos fundamentais, sendo por 

muitas vezes, tal atitude uma necessidade, já que o cidadão faz jus a concretização de seu 

direito. 

Nesse sentido, fala-se da judicialização das relações sociais. Muito se tem debatido 

que o poder Judiciário está interferindo na atuação do Executivo e Legislativo, sob o argumento 

de proteção de direitos fundamentais. Não nos cabe, nesse trabalho trazer opiniões favoráve is 

ou desfavoráveis a esse fenômeno, mas temos que ressaltar que o Judiciário tem sido o 

protagonista do debate e tem decidido inúmeros casos que caberiam aos demais poderes solver.  

Em razão disso, a democracia contemporânea é transferida do Parlamento para os 

tribunais, dada a grave crise de representatividade daquele. Há de ser ressaltado que sem a tutela 

da igualdade, não existe a democracia.  
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Inobstante, enfatiza-se o entendimento de Alexy140, por se tratar de uma linha tênue e 

sensível, não só a atuação do Judiciário, mas igualmente a consideração popular quanto a tarefa 

da jurisdição constitucional deve ser (re)pensada com vistas a uma ideia moderna de 

democracia, que reúna direitos e deveres que vão além dos clássicos votar e ser votado, 

realizando uma (re)leitura contemporânea dos contextos de representação, participação e 

deliberação, bem como com vistas ao constitucionalismo democrático que preenche a pauta 

jurídica-política atualmente. 

Para o Estado Democrático de Direito a jurisdição constitucional tem relevante papel 

ante a reaproximação entre direito e moral ocorrida no pós-positivismo. No ensinamento de 

João Maurício Adeodato: 

Com a sobrecarga do direito como principal ambiente ético comum, cresce a 

importância das normas jurídicas na esfera pública. E com a pulverização das demais  

ordens éticas e seu esvaziamento de significado social e público, crescem as 

divergências hermenêuticas e exacerbam-se as funções do poder judiciário, em 

detrimento do legislativo, o elaborador dos textos genéricos outrora mais importantes. 

Isso significa uma guinada no positivismo tradicional e faz sobressair a importância 

da jurisdição constitucional141. 

 

A jurisdição constitucional contemporânea tem como basilar os ensinamentos de 

Marshal e Kelsen, juiz ordinário e tribunal constitucional, sistema concreto e controle abstrato 

de normas. 

A jurisdição constitucional abrange os seguintes elementos: a existência de ações e 

procedimentos previstos na Constituição ou leis infra-constitucionais, a serem utilizadas pelo 

cidadão para garantir os seus direitos e a fixação de competências de julgamento de 

determinados órgãos jurisdicionais. 

O núcleo fundamental da atuação da jurisdição constitucional é a proteção aos direitos 

fundamentais. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o direito constitucional ganhou uma nova feição, 

dentre elas a dessacralização da lei. No entender de Marcelo Figueiredo “as experiências de 

guerra, notadamente do facismo e do nazismo provocaram o fenômeno conhecido como 

‘dessacralização da lei’; o legislador não é mais infalível; o Parlamento pode-se enganar; a lei 

pode causar dano às liberdades e direitos fundamentais dos indivíduos; é, portanto, necessário 
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proteger-se também contra ela e não mais exclusivamente contra os atos do poder executivo; a 

lei não está mais no centro do sistema normativo 142”. 

Nesse mesmo passo é o entendimento de José Jesus Cazetta Júnior “a ideia de que 

todos os poderes são limitados pela Constituição superou, historicamente, a doutrina política 

burguês, que fundara o Estado de Direito. A corrente anterior via na lei a expressão da vontade 

geral e considerava os órgãos representativos como os verdadeiros depositários da soberania, 

precisamente por lhes competir o exercício da função legislativa, em nome do povo. Bem por 

isso, a Constituição não valia, na prática ou em teoria, como limite intransponível para o Poder 

Legislativo, que podia alterá-la, suspendê-la ou revogá-la. Quando este, à semelhança dos 

demais, passa a ser visto como um poder limitado – e se torna inferior ao poder constituinte -, 

o Estado de Direito dá lugar ao Estado Constitucional de Direito 143”. 

O Poder Judiciário é o guardião máximo da ordem constitucional, evidenciado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre a constitucionalidade dos atos 

normativos em face da Constituição Federal. 

É preciso destacar, segundo Cappelletti, com os regimes totalitários, do século XX, o 

ideal de justiça constitucional surgiu como reação, na defesa dos direitos fundamentais144. Isso 

ocorreu em razão da queda do Legislativo, e da ameaça deste aos direitos fundamenta is, 

ensejando o protagonismo do Poder Judiciário.  

Desta feita, o tribunal ao concretizar a Constituição atua por meio de tarefa criativa, 

ao conteúdo de enigmas e as normas abertas da legislação, como guardião dos direitos 

fundamentais do homem, no nascimento de um organismo especial, supridor das deficiênc ias 

dos órgãos judiciários comuns. 

Com o fim dos regimes totalitários, adveio a promulgação da Constituição de 1988 e 

vislumbrou-se o surgimento de uma justiça constitucional que está em constantes tensões entre 

o jurídico e o político e que vive um período de agigantamento ante a passividade do Executivo 

e do Legislativo.  
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Não existe Estado de Direito, nem democracia, no qual não se proteja efetivamente os 

direitos e garantias fundamentais. Uma verdadeira democracia se faz através da soberania 

popular e do respeito aos direitos fundamentais. Nos Estados constitucionais contemporâneos, 

cabe a Jurisdição constitucional ser a guardiã da Constituição. Na realização desse mister, os 

Poderes democraticamente eleitos e a jurisdição constitucional têm papeis igualmente 

relevantes. A interpretação e a aplicação da Constituição é dever de todos os Poderes, assim 

como de toda a sociedade. Como nos ensinou o Professor Peter Häberle, todo aquele que vive 

a Constituição é também seu legítimo intérprete.  

É preciso destacar o pensamento de Marcelo Cattoni, para o qual: 

“O Supremo Tribunal Federal, posto que sua função precípua é a guarda da 

Constituição, deve assumir, enquanto órgão aplicador do Direito, a tarefa, que também 

é sua, de garantia de um processo político democrático, na medida em que democracia 

é hoje, mais do que nunca, como diria Bobbio (BOBBIO, Norberto. O futuro da 

democracia: uma defesa das regras do jogo, p. 18 et seq. Para uma crítica ao enfoque 

empirista/descritivo de Bobbio, ver HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms , 

capítulo 7, p. 303-304), respeito às regras do jogo. Não há democracia que se sustente 

quando se desrespeitam as normas constitucionais. Sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, constitucionalismo e democracia não se opões, já que o 

constitucionalismo não pode ser mais compreendido cmo a defesa da esfera privada 

contra a pública, nem muito menos a democracia pode ser reduzida a um princípio da 

maioria ou a um conceito clássico de regime representativo, nos termos de um 

paradigma liberal do Estado, o que afeta à própria interpretação do princípio da 

separação dos poderes. Somente uma reconstrução, em termos discursivos, da 

separação dos poderes, que ultrapasse uma leitura liberal, mas também uma 

republicana, da política e do direito, poderá romper, devidamente, com oposições 

como essa. Com isso, resultará falsa a ideia segundo a qual o Supremo estaria 

desrespeitando o princípio democrático ao assumir a tarefa de concretização dos 

direitos fundamentais, determinada pela própria Ordem Constitucional” .145 

 

Destaca-se ainda o pensamento de Hans Kelsen, fundado no positivismo jurídico, que 

restringe os intérpretes da Constituição aos órgãos jurídicos, não reconhecendo os cidadãos. 

Agindo assim, Kelsen inverte a lógica do controle de constitucionalidade, 

privilegiando uma concepção incompatível com o Estado Democrático de Direito, já que traz 

um modelo fechado das normas jurídicas, desconsiderando o caráter aberto e principiológico. 

Dessa maneira, de acordo com a relação estabelecida entre a sociedade aberta de 

intérpretes da Constituição (Peter Häberle) e o Estado Democrático de Direito, a atuação da 

jurisdição constitucional deve ser pautada, no exercício do controle de constitucionalidade, para 

a garantia das condições procedimentais do exercício da autonomia por parte dos cidadãos, e 
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desse modo garantir as condições para o processo democrático, mas sem assumir a postura de 

um guardião da virtude, com base em fundamentos ético-culturais ou em meramente político-

pragmáticos. O controle jurisdicional de constitucionalidade não pode ser tratado como uma 

questão de Estado146. 

A jurisdição constitucional deve ser exercida sob os pilares da Constituição e da 

democracia na defesa dos direitos dos cidadãos. Desta feita, é nesse contexto democrático que 

o cidadão pode desobedecer uma norma jurídica inconstitucional. 

Numa verdadeira democracia, os órgãos representativos devem agir dentro de limites 

estabelecidos, estando os seus atos vinculados a determinados procedimentos. À instânc ia 

política cabe a realização de políticas públicas, cabendo ao Poder Judiciário, a missão de ser o 

guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. 

A ideia de uma jurisdição constitucional decorre da necessidade de verificar a 

conformidade das normas com o sistema jurídico constitucional e com os fins apregoados na 

Constituição. Como nos ensina Miranda, o importante é que a jurisdição constitucional consiga 

garantir a efetividade da norma constitucional147. 

Os tribunais são órgãos constitucionais aos quais incumbe a função jurisdicional. No 

entendimento de Canotilho, a “separação” do poder judicial ou, nos termos constitucionais, do 

órgão de soberania “Tribunais”, desempenha duas funções: garantir a liberdade, pois não há 

liberdade quando existir a confusão entre quem faz a lei, quem a aplica e quem julga e garantir 

a independência da magistratura, pois somente com magistrados independentes assegura-se a 

justiça com liberdade148. 

O Novo Estado Constitucional é marcado pelo protagonismo do Poder Judiciário, ao 

contrário do Estado Moderno de passividade jurisdicional.  

No Brasil a jurisdição constitucional está voltada para o julgamento de matéria 

constitucional, devendo propiciar o acesso ao cidadão de meios para salvaguardar os direitos e 

garantias fundamentais. Foi adotado um sistema de controle de constitucionalidade, que quando 

exercido pelo Poder Judiciário, tem seu fundamento em um modelo misto: o modelo norte-

americano, de controle difuso, manifestado de forma incidental, no caso concreto e o modelo 
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europeu inspirado em Kelsen, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, no qual 

ataca-se o ato normativo, independentemente de um caso concreto149. 

Deste modo, a jurisdição constitucional é uma instância de poder contramajoritá r io, 

vez que sua função é anular atos normativos votados e aprovados por agentes políticos, eleitos 

pelo sistema majoritário como representantes do povo. 

No entender de Lima, no Brasil está presente o modelo de jurisdição procedimentalista 

e o modelo de jurisdição substancialista, sendo que no primeiro modelo é defendido o 

procedimento de construção de direitos pela participação do cidadão, e o segundo pelo ativismo 

construtor e concretizador de direitos pelo juiz constitucional150.  

A jurisdição constitucional tem como núcleo fundamental os direitos fundamentais dos 

cidadãos, devendo assegurar a concretização desses direitos, verificando a pertinência com o 

sistema jurídico-constitucional e com os fins apregoados na Constituição, notadamente: a 

dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, direitos sociais, dentre outros.  

A atuação da jurisdição constitucional em sede de controle de constitucionalidade tem 

como objetivo proteger os direitos fundamentais. Como assevera Artur Cortez Bonifácio:  

O importante é a oportunidade que a Constituição oferece para o exercício de uma 

compatibilidade material que venha a alargar o rol dos direitos fundamentais, abrindo 

caminhos para uma integração com a política internacional de proteção dos direitos 

humanos e oportunizando ao legislador do segundo grau a inclusão de no vos direitos 

no rol daqueles alcançados pelo regime jurídico dos direitos fundamentais 151. 

 

A jurisdição constitucional deve caminhar no sentido de abarcar as mudanças 

axiológicas ocorridas na sociedade.  

A eficácia da jurisdição constitucional na democracia consiste no reconhecimento dos 

direitos fundamentais como fundamento e fator legitimador da atuação estatal. 

O Poder político é o poder criado e legitimado no âmbito de uma sociedade a partir da 

manifestação soberana do poder social, com a missão de estruturar, organizar essa sociedade, 

por meio do estabelecimento de normas de conduta, como forma de possibilitar a convivênc ia 

social. Já o poder jurídico é o poder do direito e das normas estabelecidas dentro de uma 

                                                 
149 LIMA, Newton de Oliveira. Jurisdição constitucional e construção de direitos fundamentais no Brasil e nos 

Estados Unidos. São Paulo: MP Ed., 2009, p. 27-28. 
150 LIMA, Newton de Oliveira. Jurisdição constitucional e construção de direitos fundamentais no Brasil e nos 

Estados Unidos. São Paulo: MP Ed., 2009, p. 203. 
151 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. São 

Paulo: Método, 2008, p. 93. 
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sociedade, que tem como finalidade estabelecer limites para as condutas individuais e propiciar 

uma convivência harmônica entre o corpo social 152. 

A teoria da interpretação constitucional incumbe aos três poderes do Estado: 

Executivo, Legislativo e Judiciário, como intérpretes da Constituição. Cabe ao Legislativo a 

interpretação da Constituição quando da confecção das leis, de modo que essas não violem o 

texto Constitucional. Ao Executivo, cabe interpretar a Constituição em sua atividade 

administrativa, de modo que os atos administrativos praticados não contrariem a Constituição. 

Por último, cabe ao Judiciário proferir decisões aos casos concretos com respeito à Carta 

Constitucional. 

A atuação da jurisdição constitucional que interprete a Constituição sem considerar as 

mudanças axiológicas da sociedade, e o clamor pela concretização das demandas sociais é 

ausente de legitimidade, é nesse propósito que prosseguiremos. 

 

 

 

4.2. A LEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Nos dias atuais o questionamento acerca da legitimidade democrática da Justiça 

Constitucional, reflete na sua forma de atuação, e por conseguinte, nos limites e delineamentos 

de sua atividade. 

Há de se ressaltar que esse debate tem que ser amplamente difundido, já que a 

existência da justiça constitucional e de um Tribunal Constitucional, objetivam atualmente 

conciliar a proteção aos direitos fundamentais e a democracia, desempenhando um importante 

papel na defesa do pluralismo, das minorias, dentro do contexto de mudanças históricas, 

denotando-se que tais objetivos são mutáveis, de acordo com o momento histórico e a sociedade 

em que se situa.  

                                                 
152 ALCKMIM, Marcelo Vicente de. Teoria da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 14. 
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É necessário, portanto, a análise da democracia, como governo que representa a 

vontade do povo, cujos agentes políticos são democraticamente eleitos.  

Müller, nos traz um conceito tripartite de povo: como um povo ativo, como instânc ia 

global de atribuição de legitimidade e o povo como destinatário de pretensões civilizatórias do 

Estado. A primeira concepção trata do cidadão como eleitor, capaz de eleger representantes, 

que por ele decidirão, e também capaz de decidir questões importantes a res pública. Entretanto, 

nem todos os cidadãos são considerados povo ativo, posto que muitos não querem ou não 

podem exercer o direito de voto. Na segunda concepção, o povo é invocado pelo titular do cargo 

(funcionários públicos, juízes), a partir da ideia da estruturação, os Poderes Executivo e 

Judiciário apresenta-se como instância de uma atribuição global de legitimidade, onde a atuação 

desses Poderes vinculam o indivíduo. Na terceira acepção, no contexto de uma democracia 

constitucional, protege-se os direitos fundamentais a todos aqueles que habitam o território 

brasileiro, independentemente da condição de povo ativo153. 

Nesse sentido, a jurisdição constitucional seria um governo composto por pessoas não 

representativas da sociedade, porque não são conduzidas a seu cargo por voto popular154. Isso 

é uma simplificação dos argumentos contrários à manutenção do Tribunal Constitucional. 

Na segunda metade do século XX, após a expansão da jurisdição constituciona l, 

através dos Tribunais Constitucionais, exsurge o debate sobre a sua legitimidade democrática. 

Essa discussão reside na controvérsia entre a jurisdição constitucional e o regime democrático, 

em razão do protagonismo da Suprema Corte sobre os demais poderes. 

Ao conferir competência a um corpo de juízes não eleitos para revogar decisões 

tomadas pelos representantes do sistema representativo e majoritário, indaga-se, então, se a 

revisão judicial comprometeria ou não o sistema democrático. 

Resume-se, essa discussão, nos seguintes termos: como uma lei que foi aprovada pela 

maioria dos representantes do povo, pode não ser aplicada pelo Tribunal Constitucional, cujos 

membros não foram eleitos pelo povo? 

O cerne da questão reside no fato de se criar um órgão não eleito democraticamente 

com o poder de anular as decisões dos órgãos democraticamente eleitos. 

                                                 
153 MÜLLER, Freidrich. Quem é o povo? A Questão Fundamental da Democracia . São Paulo: Max Limonad, 

1998, p. 55-73. 
154 TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 493. 
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Esse debate apresenta significativa importância no cenário nacional, na medida em que 

o Supremo Tribunal federal tem sido chamado a decidir relevantes questões com grande 

impacto social, o que por muitas vezes, exige uma posição ativista desse tribunal. 

O papel contramajoritário da Corte Constitucional ao invalidar uma lei, ou quando 

uma Corte Constitucional determina uma política pública do Executivo, ela adota postura 

contramajoritária, já que os seus membros, não foram eleitos pelo voto popular, isto é, estão 

sobrepondo a sua vontade sobre a vontade de pessoas que foram escolhidas pelas maiorias 

políticas; mas que só o fazem, legitimamente, em nome da Constituição. ela é contra a vontade 

da maioria. Entretanto, por vezes o Supremo Tribunal Federal, concretiza os direitos 

fundamentais que estão esquecidos no processo político da maioria (Congresso Nacional). 

Vivenciamos isso por diversas vezes, quando o Supremo exerce função representativa, 

apesar de contramajoritária, como exemplo o reconhecimento de união homoafetiva. 

Na democracia brasileira, o Supremo Tribunal Federal deve atuar dentro dos limites 

do ativismo e da autocontenção. 

Vemos, portanto, que o protagonismo do Poder Judiciário, notadamente o Supremo 

Tribunal Federal não é um extravasamento das atribuições dos membros daquela corte, mas tão 

somente uma resposta ao desenvolvimento de uma sociedade complexa, a qual se tornou a 

nossa, na afirmação da soberania estatal. 

O conteúdo aberto das normas constitucionais, a colisão entre direitos fundamenta is, 

o controle de constitucionalidade são exemplos de fatores que ensejam debates sobre a 

legitimidade dos tribunais constitucionais. 

Muitos fatores teriam contribuído para o caráter instável e precário dos limites da 

justiça constitucional: a expansão das competências dos tribunais constitucionais, o caráter 

aberto de muitas normas constitucionais favorecedor de uma interpretação mais política ou mais 

jurídica, o tendencial alargamento do direito constitucional, a inexistência de métodos seguros 

de interpretação e a escolha livre de procedimentos metódicos eventualmente conducentes aos 

resultados desejados. Tudo isso, no seu conjunto, tem criado a sensação de trânsito silenc ioso 

de um Estado legislativo-parlamentar para um Estado jurisdicional executor da Constituição 155. 

Segundo Rawls, a democracia constitucional deve ser concebida de forma dualista: o 

poder constituinte se distingue do poder ordinário, assim como a lei suprema do povo da lei 

                                                 
155 CANOTILHO, J.J. Gomes.  A concretização da constituição pelo legislador e pelo tribunal constitucional. 

Revista do Ministério Público. Editora Minerva. Ano 9º. Janeiro a Junho de 1988. Nº 33 e 34, p. 347-371. 
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ordinária dos órgãos legislativos, o que importa na rejeição da soberania parlamentar. O tribuna l 

constitucional tem como missão defender a Constituição, não se pode, portanto, considerá - lo 

antidemocrático, tendo em vista que o processo de elaboração da Constituição é oriundo da 

soberania popular. 

O Constitucionalismo é concebido como limitação do poder, com a legitimidade 

democrática, na medida em que a jurisdição constitucional é legítima porque sua interpretação 

é um ato de cognição e reprodução do conteúdo das normas constitucionais que representam a 

vontade do povo156. 

No século XX, Hans Kelsen, ao propor a criação de um modelo de justiça 

constitucional, centrado no Tribunal Constitucional, também reconheceu a importância de 

proteção à minoria. Segundo o autor, a essência da democracia é a manutenção do equilíb r io 

entre a maioria e minoria. A simples ameaça de a minoria acionar o Tribunal Constitucional já 

é suficiente para impedir que a maioria viole os seus interesses garantidos no texto 

constitucional. Desse modo, a jurisdição constitucional se oporia à ditadura da maioria, a qual, 

conforme o referido autor não é menos perigosa que a ditadura da minoria157. 

A crise na democracia parlamentar é uma das principais problemáticas contemporânea.  

O déficit de competência técnica do Parlamento, a ausência na produção de leis que 

vão ao encontro do interesse social, comprometem cada vez mais a conectividade interna e a 

unidade do sistema jurídico e desbrava uma nova realidade: o Judiciário deve produzir a síntese 

social, independentemente das leis elaboradas para prestigiar um grupo de interesses e que vá 

além da “querela partidária”. Entretanto, não existe um modelo de democracia a ser utilizado 

como referencial absoluto.  

A preservação das Constituições é reflexo da democracia, já que o que importa é a 

vontade do povo, e para tanto, é necessário assegurar que a Constituição não seja manipulada 

como as leis, para atender a interesses duvidosos, daí a importância do Tribunal Constituciona l 

para defender a Constituição. 

A harmonização e o equilíbrio dos ideais do Estado Democrático de Direito é 

determinado através da divisão dos poderes descritos na Constituição. Nesse sentido, o Tribuna l 

Constitucional como último intérprete da Constituição, diz aos demais poderes os limites de 

                                                 
156 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Jurisdição Constitucional Racionalidade Prática e Democracia. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 47. 
157 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.182. 
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sua autoridade, para que atuem dentro dos procedimentos e limites previstos no Texto 

Constitucional. Nesse mister, evita-se que os direitos das minorias sejam suprimidos e que o 

poder da maioria atue com tirania, pondo em risco a democracia. 

Podemos dizer que a democracia seria como um jogo, a Constituição seria o manual 

de regras a ser respeitado e os jogadores, os agentes políticos representativos do povo. Cabendo 

a justiça Constitucional ser o árbitro desse jogo democrático158.  

A problemática da legitimidade democrática da jurisdição constitucional pode ser 

analisada em dois pilares: as Cortes Constitucionais são compostas de juízes não eleitos, embora 

nomeados por agentes detentores do mandado popular; e em razão das decisões da jurisdição 

Constitucional não está submetida, a controle democrático, salvo a correção por meio de 

emenda constitucional.  

Não se pode caracterizar a falta de legitimidade do tribunal Constitucional em razão 

da ausência do sufrágio direto e universal na indicação dos seus membros. Outrossim, do ponto 

de vista democrático, o caráter decisional do tribunal pode estar legitimado por outras 

alternativas, como um processo participativo. 

Segundo Rousseau159, que faz menção ao princípio majoritário, basilar da vontade 

geral, a vontade particular contrária a vontade geral e ao ente soberano, seria um risco a vontade 

soberana do povo. Daí porque a atuação de um Tribunal Constitucional pode ser considerada 

ilegítima.  

Nesse sentido, quando o Tribunal Constitucional decide contrariando a vontade 

popular, reside o problema de legitimidade dos seus membros. 

As decisões judiciais se legitimam através da Constituição, sendo seus valores, 

princípios, regras, força, os limites para o processo decisório. A legitimação das decisões do 

Supremo Tribunal Federal é a legitimação da Justiça Constitucional; e a não legitimação de 

suas decisões é a não legitimação do sistema jurídico como um todo. 

Para Artur Bonifácio, quando as decisões do Poder Judiciário malferem o Estado 

Democrático de Direito, carecem assim de legitimação. A legitimidade do Judiciário reclama 

decisões justas e adequadas aos princípios do processo; requer imparcialidade e independênc ia 

e uma ponderação razoável entre os valores da sociedade e, principalmente, deve refletir a 
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garantia de realização dos direitos fundamentais. Uma justiça democrática e transparente e 

afeiçoada aos princípios constitucionais é, assim, uma justiça legítima160. 

A concretização da Constituição proposta por Müller tem por escopo analisar questões 

concretas e interpretá-las segundo as possibilidades reais do caso concreto, tendo como 

fundamento a prescrição jurídica, tudo isso contribui para fundamentar a decisão do juiz. 

A Teoria estruturante do direito de Friedrich Müller, nos traz que a concretização da 

norma é mais complexa, ultrapassando os tradicionais métodos e interpretação constituciona l. 

Ressalta-se que não há um descarte dos métodos clássicos de interpretação constitucional e sim 

um acréscimo de outros critérios. 

Para Müller, os três pilares da sua teoria está na definição de normatividade, norma e 

texto da norma. 

A normatividade se manifesta através de decisões práticas que não estão orientadas 

necessariamente apenas pelo texto da norma, já que este último traça os limites e possibilidades 

de concretização do direito no caso concreto161. 

O teor literal da norma é denominado por Müller de programa da norma, que 

corresponde a interpretação de dados linguísticos, ausente de elementos normativos e 

empíricos. O âmbito da norma para Müller é o recorte da realidade social na sua estrutura 

básica, que o programa da norma ‘escolheu’ para si ou em parte criou para si como seu âmbito 

de regulamentação. 

Destaca-se que não podemos separar o programa da norma e o âmbito da norma, como 

etapas da concretização distintas, tendo em vista que o âmbito da norma não se restringe a um 

conjunto de fatos sociais ou valorativos que se encontram desconectados do programa da 

norma. Ao revés, a essência da normatividade está no fato de que o âmbito material é parte 

integrante da prescrição jurídica. O âmbito da norma é a conexão entre os possíveis resultados 

na realidade social segundo o panorama do programa da norma. 

É correta a posição de Müller, posto que a concretização normativa da Constituição 

apenas se dá pela via de uma interpretação que ultrapassa o texto da norma jurídica e atinge 

uma parte da realidade social. 
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São Paulo: Método, 2008, Coleção Professor Gilmar Mendes, p. 89. 
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Não há que se falar que o princípio democrático estaria suprimido ante a existência de 

um poder que não fosse constituído pelo povo (voto majoritário). Vejamos que apesar dos 

membros do Tribunal Constitucional não serem escolhidos pelo povo, não carecem de 

legitimidade para exercer o seu mister. 

Segundo Häberle162 a legitimidade não está necessariamente imbricada a vontade 

majoritária: “A democracia do cidadão está muito mais próxima da ideia que concebe a 

democracia a partir dos direitos fundamentais e não a partir da concepção segundo a qual o 

Povo soberano limita-se apenas a assumir o lugar do monarca”. 

Outrossim, quando a Constituição atribui ao Tribunal Constitucional a última palavra 

sobre sua interpretação, e assim mantém a sua supremacia, denota a legitimidade dos atos da 

Corte Constitucional. Argumenta-se ainda, que é na Constituição que dividem-se os poderes do 

Estado, através do constituinte originário. E dessa forma, todos os poderes são democráticos, 

posto que são oriundos da aprovação de uma ordem constitucional. 

Nos ensina André Ramos Tavares, definindo-se o poder constituinte como 

democrático, tudo aquilo que vier a instituir se reveste de legitimidade. Estabelecendo a 

Constituição a existência de um tribunal Constitucional que controla os outros poderes, este se 

legitima democraticamente independente da forma de ingresso de seus membros163. 

O Tribunal Constitucional é legítimo porque assim desejou o constituinte originá r io 

através de sua vontade majoritária. 

Veja-se a posição de Usera: 

La necesidad de garantizar la Constitución salva a los tribunales de poder ser acusados 

de antimayoritarios o antidemocráticos y ello porque su legitimidade deriva, no 

certamente de la mayoría presente, sino de la mayoría pretérita y constituynte. Según 

esto, convedría asseverar que su título de legitimación es superior al que podría 

recibir si su creación fuera el resultado de la acción de uma mayoría conyuntural. Por 

lo demás, los jueces podrían ser elegidos diretamente por el Pueblo, como indicó 

Kelsen164. 

 [A necessidade de garantir a Constituição livra os tribunais de poderem ser acusados 

de antimajoritários ou anti-democráticos e isso porque sua legitimidade deriva, não 

certamente da maioria presente, mas da maioria pretérita e constituinte. Conforme 

                                                 
162 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição , Tradução: 

Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, p. 55. 
163 TAVARES, Andre Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo, Saraiva: 2005, p. 499. 
164 USERA, Raúl Canosa, Interpetácion constitucional y fórmula política , Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1988, p. 50. 
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este, conviria asseverar que seu título de legitimação é superior ao que poderia 

receber se sua criação fosse o resultado da ação de uma maioria conjuntural. Ademais 

os juízes poderiam ser eleitos diretamente pelo povo, como indicou Kelsen]. 

 

É forçoso concluir que o princípio majoritário não é absoluto, posto que se assim fosse, 

a atuação do Executivo e do Legislativo – órgãos eleitos diretamente pelo povo- estariam 

acobertadas nas violações que promovessem a Constituição, o que ocasionaria o esfacelamento 

do sistema jurídico.  Desta feita, a Justiça Constitucional se constitui órgão legítimo, sendo 

necessário a fixação de limites para a atuação desse órgão. 

A seguir, vejamos que a atuação da jurisdição constitucional deve ser pautada na 

defesa dos direitos fundamentais e o respeito ao procedimento democrático como corolário do 

Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

 

4.3. LIMITES DE ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: DEFESA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO PROCEDIMENTO DEMOCRÁTICO  

A interpretação do direito consiste na atividade de compreensão das normas jurídicas. 

Entretanto, a atividade interpretativa não se limita na mera compreensão dos textos normativos, 

é preciso ir mais além, é necessário compreender também os fatos165. 

É preciso ainda compreendermos que não existe interpretação sem concretização. 

Na Hermenêutica Constitucional, defende Peter Häberle166 (1997, p.19-28), que a 

interpretação constitucional é uma atividade que, potencialmente diz respeito a todos, e não a 

um evento exclusivamente estatal. 

Historicamente, a hermenêutica adentrou ao domínio das ciências humanas e da 

filosofia, e no atual momento histórico tem adquirido diversos significados. 

                                                 
165 Como e enquanto interpretação/aplicação, ela parte da compreensão dos textos normativos e dos fatos, passa 

pela produção das normas que devem ser ponderadas para a solução do caso e finda com a escolha de uma 

determinada solução para ele, consignada na norma de decisão . Cf. GRAU, Eros . Ensaio e Discurso sobre a 

Interpretação/Aplicação do Direito . Malheiros editores, 2003, p. 26. 
166 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional, Trad. Gilmar Mendes, Porto Alegre: Fabris, 1997, p. 19-28.  
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No entendimento de Raimundo Falcão: 

Os estudos hermenêuticos devem voltar-se sobretudo para o fenômeno da linguagem 

e para os demais fenômenos objetivos a interpretar. Seria descabido pensar, contudo, 

que eles nada tenham a ver com os meandros psicológicos e com os labirintos do 

entendimento, é um processo que se desenrola no recesso daqueles. A linguagem, por 

exemplo, é, de resto, revelação do íntimo do ser humano e é também desvendamento 

no íntimo do ser humano. É, outrossim, ligação psíquica que une, em mão dupla, o ser 

humano ao mundo, mundo, este, no qual são também seus semelhantes167  

Destaca-se que o atual estudo do direito constitucional notadamente aos problemas 

envolvendo os direitos fundamentais está voltado para o campo da filosofia do Direito, através 

do surgimento de novas teorias, inaugurando o que chamamos de pós-positivismo. 

No Positivismo estabeleceu-se uma separação rigorosa do direito e da moral. Segundo 

Kelsen: “a validade de uma ordem jurídica positiva é independente da sua concordância ou 

discordância com qualquer sistema de Moral168”.  

Percebe-se que o positivista faz uma clara distinção entre as normas jurídicas e as 

normas morais. Cabendo ao juiz quando da solução do caso concreto observar tão somente as 

normas jurídicas, não aplicando qualquer norma sobre a moralidade daquela comunidade. 

Utiliza-se a racionalidade teórica. 

No Pós-Positivismo, há uma reaproximação entre o direito e a moral para solução dos 

problemas jurídicos. Surge a teoria dos Princípios de Dworkin, a qual identifica a insuficiênc ia 

do Positivismo Jurídico, reconhecendo a normatividade dos princípios jurídicos, assim não só 

as regras, mas também os princípios são normas jurídicas (MOTA, 2006, p. 34). 

O surgimento do Pós-Positivismo ocorreu com o declínio do Positivismo no Estado 

Liberal. O Constitucionalismo entrou numa nova fase, na qual se reconheceu a importânc ia 

fundamental dos princípios, com a substituição do método tradicional da subsunção pela 

ponderação. Nessa nova perspectiva, Estado e a Sociedade se interpenetraram, com alta dose 

de politização. Houve a prevalência do social sobre o jurídico. 

As escolas hermenêuticas contemporâneas, com base na filosofia da linguagem, 

diminuíram a crença na vinculação do aplicador do direito a uma suposta vontade da lei ou do 

legislador, apartada de um contexto histórico e de um intérprete munido de pré-compreensões, 

                                                 
167 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 1ª Ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p. 93. 

 

 
168 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luis Carlos Borges, 4. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 76 



85 

 

o que é consubstanciado na norma com textura aberta, na distinção entre interpretação e 

aplicação da lei, na crença de princípios e valores insertos no texto constitucional. 

Como nos ensina Bonavides,  perde a hermenêutica a firmeza do modelo clássico, que 

tinha seu basilar numa lógica imbatível. A interpretação já não se volve para a vontade do 

legislador ou da lei, mas se entrega à vontade do intérprete ou do juiz, num Estado que deixa 

de ser o Estado de direito clássico para se converter em um Estado de justiça, ensejando novos 

métodos de interpretação constitucional169. 

No nosso cotidiano vemos a existência de decisões opostas acerca de uma mesma 

matéria, em situações idênticas e com os mesmos elementos normativos. Indaga-se qual a 

decisão é a correta? 

Existem diversas teorias da argumentação que explicam tal situação, mas esse trabalho 

não pretende aprofundar nessa temática. Mas é preciso trazer à baila, o ensinamento de Barroso 

(ao sistematizar três parâmetros elementares para o controle da argumentação. São eles170: 

O primeiro parâmetro aduz que a argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar 

fundamentos normativos (implícitos que sejam) que a apoiem e lhe deem sustentação. Barroso 

quer nos dizer que não basta o bom senso e nem o sentido de justiça especial, é preciso que o 

intérprete demonstre os elementos da ordem jurídica que basearam aquela decisão.  

O segundo parâmetro diz respeito à possibilidade de universalização dos critérios 

adotados pela decisão. Com base no imperativo da isonomia os critérios utilizados para a 

solução de um determinado caso possa ser transformado em regra geral para hipóteses 

semelhantes, o que possibilita a melhor visualização de desvios e inconsistênc ias 

argumentativas. 

O terceiro e último parâmetro para o controle da argumentação jurídica é que o 

intérprete não deve desconectar-se da realidade e das consequências práticas de sua atuação Sua 

atividade envolverá um equilíbrio entre a prescrição normativa (deontologia), os valores em 

jogo (filosofia moral) e os efeitos sobre a realidade. 

Ressalta-se que esses parâmetros só serão adequados para a validade de uma 

argumentação que considere as premissas fáticas e a incidência de certas normas, concluindo-

se que uma consequência jurídica deve ser aplicada ao caso em análise.  

                                                 
169 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, São Paulo, 21ª Ed., Malheiros, 2007, p. 477. 
170 BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora , 6ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 342-343. 
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A atividade de aplicação do direito pelo juiz guarda uma intrínseca relação entre o 

direito e a política. A interpretação deve estar voltada para a concretização da norma, 

considerando-se o contexto político em que ela está inserida. Deve-se fazer a leitura do texto e 

o seu contexto. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o marco histórico propulsor do Novo 

Constitucionalismo. Ela representa um divisor de águas entre o Estado de regime autoritár io 

instalado nas décadas de 1960 e 1970 e a passagem para o Estado Democrático de Direito. 

Houve uma violenta ruptura entre a violência institucionalizada do período ditatorial para a 

efetivação de um novo sistema constitucional fundado na dignidade da pessoa humana. 

Surgiu um novo modelo democrático a ser perseguido, o qual busca assegurar valores 

supremos de uma sociedade fraterna, a dignidade humana, os direitos individuais e sociais,  

cabendo ao direito constitucional proteger e lutar para a efetivação desses direitos.  

No entendimento de Barroso, o novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo, 

é resultante do reencontro entre a ciência jurídica e a filosofia do direito, através do qual os 

valores morais disseminados em uma sociedade, em dado momento histórico e lugar 

substancializam-se em princípios e estes passam a integrar a Constituição, de forma explícita 

ou implícita. Houve uma reaproximação entre o direito e a moral171. 

Com o Novo Constitucionalismo desenvolvido nos moldes ocidentais, e em especial 

no Brasil, vislumbramos algumas características marcantes: a força normativa da Constituição, 

a filtragem constitucional172 realizada no ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento da 

força normativa dos princípios, a expansão da jurisdição constitucional, o desenvolvimento de 

novas dogmáticas de interpretação. 

A Constituição foi dotada de caráter imperativo e suas disposições passaram a ser 

obrigatórias para todos, e sua inobservância ensejou mecanismos próprios de coação. O direito 

infraconstitucional passou a pautar sua conduta em observância aos preceitos contidos na Lei 

Maior e os princípios por estarem abrigados na Constituição passaram a ter força de norma. 

Houve ainda à expansão de tribunais constitucionais, que passaram a proteger os 

direitos fundamentais, no caso brasileiro o Supremo Tribunal Federal. 

                                                 
171 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 250. 
172 A Constituição transforma-se no filtro através do qual se deve ler todo o direito infraconstitucional. In: 

BARROSO, Luís Roberto, Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 86. 



87 

 

A conduta do Judiciário atualmente é dirigida à defesa e concretização dos direitos 

fundamentais, ao contrário da concepção clássica inspirada por Montesquieu173.  

Em sendo assim, é possível reconhecer uma nova realidade vivenciada pela sociedade 

brasileira e que tem como papel de destaque o Poder Judiciário, o avanço das funções da 

jurisdição constitucional, característica marcante de um estágio neoconstitucionalista174. 

A relevância dos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal e a midiatização da 

importância desses casos, tem provocado um maior interesse da população pelo direito 

constitucional que passou a dar uma maior atenção ao discutido na Suprema Corte brasileira. 

Uma das críticas tecidas ao constitucionalismo latino-americano é que a atuação do 

Poder Judiciário não é apenas um problema de efetividade do judiciário e dos demais poderes, 

mas sim de legitimidade, ou seja, a investidura dos membros do STF é resultante da vontade da 

Presidência da República, com a aprovação pelo Senado federal, que representa os Estados da 

Federação, conforme disposto no art. 84, XIV, da Constituição Federal175. 

Neste sentido, não representa a vontade do povo, faltando-lhe, portanto, a participação 

popular176. 

A Teoria de Peter Häberle, “a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” em 

1975, ampliou o círculo dos intérpretes da Constituição para além dos órgãos formalmente 

previstos na doutrina clássica: legislador, juiz e estudiosos da doutrina, com vistas a 

democratizar o processo de interpretação constitucional. Parte da premissa que a sociedade é 

um órgão plural, e tenta incluir a todos na participação da interpretação constitucional. 

                                                 
173 Segundo Montesquieu, o juiz é apenas a boca que profere as palavras da lei, tendo um papel de neutralidade, 

sendo inconcebível o exercício de atividade outra que não a de mera subsunção, seguindo a literalidade da lei, com 

entendimentos fixos, e somente o Legislativo, por meio do Corpo dos Nobres, poderia valer-se da equidade ao 

apreciar as matérias jurisdicionais . In: NOVELINO, Marcelo. et al. Leituras complementares de direito 

constitucional: Teoria da Constituição . Salvador: Juspodivm, 2009. p. 294. 
174 O autor aduz que há uma nova forma de conceber o direito no Estado Contemporâneo . Direitos fundamentais 

e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho /coordenação George Salomão Leite, Ingo 

Wolfgang Sarlet. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (PT): Coimbra Editora, 2009, op. cit. p.32.  
175 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] XIV - nomear, após aprovação pelo Senado 

Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o 

Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando 

determinado em lei; Cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. 
176 No entendimento de Cynara Mariano, uma das objeções feitas à legitimidade de origem do Judiciário para a 

defesa da Constituição é de se atribuir a um órgão não eleito democraticamente, e portanto, sem responsabilidade 

popular, o poder de indicar aos órgãos representativos do povo – Executivo e Legislativo – a forma de governar e 

de legislar. In: MARIANO, Cynara Monteiro. Legitimidade do direito e do poder judiciário: neoconstitucionalismo 

ou poder constituinte permanente? Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 
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Para o jurista alemão, todo aquele que vive a Constituição são seus co-intérpretes: 

“como não são apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detém 

eles o monopólio da interpretação constitucional177”. 

Nesse sentido o direito de resistência consiste na aplicação dessa teoria. Todo o 

cidadão é intérprete da Constituição, exercendo um controle de constitucionalidade das leis 

estatais. Decorre da soberania popular, sendo também um mecanismo de controle popular, 

desde que exercido pacificamente. 

A ideia de uma jurisdição tem por escopo garantir a efetividade da norma 

constitucional. 

Apesar do grande avanço trazido pela Constituição de 1988, ainda há muito a ser 

realizado, em razão do descompasso entre a Constituição e a realidade.  A luta pela 

concretização da Constituição ocorrerá com a união da sociedade e do Estado, para o 

desenvolvimento da democracia, do diálogo, exposição de argumentos e soluções possíveis em 

meio a dissensos para realização da justiça. 

Para analisarmos o papel da jurisdição constitucional nos Estados Democráticos de 

Direito, concebe-se a Constituição como uma norma aberta, na medida em que permite uma 

reinterpretação mediante um processo público de interpretação, oriundo de um modelo 

deliberativo de democracia, que preconiza a participação do cidadão em condições de 

igualdade, ou seja, a Constituição deve ser compreendida como um processo público, na qual a 

participação dos cidadãos é imprescindível para a aproximação do texto constitucional à 

realidade social. 

A abertura constitucional se consubstancia pelo fortalecimento da esfera pública e da 

abertura dos canais de participação política. Nessa relação, a jurisdição constitucional, deve 

interpretar a Constituição, sob os pilares da democracia, e desta feita, preservará sua 

legitimidade democrática. A atuação da jurisdição constitucional que interprete a Constituição 

sem considerar as mudanças axiológicas da sociedade, e o clamor pela concretização das 

demandas sociais é ausente de legitimidade.  

A jurisdição constitucional tem papel importante na construção dos pilares da 

democracia deliberativa, através de interpretações que concretizem os direitos fundamenta is, 

                                                 
177HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição 

para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição , Tradução: Gilmar Ferreira Mendes, Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, p.15. 
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através do diálogo institucional e o respeito aos imites, já que a efetivação da democracia 

deliberativa requer uma atuação proeminente do Poder Legislativo e o debate com a esfera 

pública. Compreende-se assim, que a atuação da jurisdição constitucional para efetivação da 

democracia deliberativa é no sentido de interpretar a Constituição, prolatando decisões que 

respeitem a democracia e os direitos fundamentais. O aperfeiçoamento dos pressupostos 

deliberativos da democracia consistem na linha de atuação da jurisdição constitucional: garantir 

o respeito ao procedimento democrático e garantir as condições substantivas, intrinsicamente 

ligada aos direitos fundamentais de liberdade e igualdade. 

Assim no ensinamento de Streck, é necessário que seja adotada uma compreensão 

procedimental da Constituição. Nesse caso, os tribunais constitucionais não devem ser 

guardiões de uma suposta ordem supra positiva de valores, mas resguardar a garantia de que os 

cidadãos possam ter meios para estabelecer um entendimento sobre a natureza de seus 

problemas e a forma de sua solução178.   

Nessa quadra, o respeito aos direitos fundamentais são as condições para o 

procedimento democrático deliberativo. A jurisdição constitucional atuará de forma legítima 

quando promover sua tutela; sua função é assegurar que todos os cidadãos tenham liberdade e 

igual oportunidade para participar do debate democrático, atuando de forma inclusiva das 

minorias.  

Nesse sentido, a decisão só será legítima quando se incentiva o debate livre de censura 

e desigualdades, com vistas a fortalecer a democracia. A transição do Estado Liberal e do 

Estado Social, para o Estado Democrático de Direito, a jurisdição constitucional ainda continua 

a invalidar decisões democráticas, isto é, um pequeno grupo de poder para rechaçar as decisões 

democráticas em nome da preservação da Constituição. 

O Poder Judiciário, na realização do seu mister atendeu aos anseios de uma sociedade 

que clamava por efetividade de direitos. Na atuação da jurisdição constitucional, o Supremo 

Tribunal Federal implementou os instrumentos de defesa da Constituição, concretizou direitos 

fundamentais, políticas públicas e aprofundou o debate jurídico sobre questões de relevânc ia 

social, com base na interpretação da Constituição.  

                                                 
178 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito . 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, p. 138. 
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Essa posição ativista promoveu a expansão do papel do Judiciário. Foram instituídos 

mecanismos de controle dos próprios atos por meio de competências administrativas conferidas 

pela EC nº 45/2004 ao Conselho Nacional de Justiça. 

O Poder Legislativo perdeu espaço político. Inúmeros atos de improbidade 

administrativa e escândalos envolvendo parlamentares e a falta de vontade política para o 

cumprimento das tarefas reduziu a confiança do povo em seus representantes. 

A jurisdição constitucional além de atuar como legislador negativo, tem como missão 

promover o debate público acerca dos princípios constitucionais, para que estes possam ser 

efetivados pelos agentes políticos no processo democrático. Nesse sentido, trazemos o 

ensinamento de Dworkin que defende a atuação ativa da jurisdição constitucional, que além de 

ser compatível com a democracia contribui para o seu fortalecimento. 

Destaca-se que a jurisdição constitucional perfaz no âmbito do controle de 

constitucionalidade, a proteção aos direitos fundamentais, segundo Artur Cortez Bonifácio 179: 

O importante é a oportunidade que a Constituição oferece para o exercício de uma 

compatibilidade material que venha a alargar o rol dos direitos fundamentais, abrindo 

caminhos para uma integração com a política internacional de proteção dos direitos 

humanos e oportunizando ao legislador do segundo grau a inclusão de novos direitos 

no rol daqueles alcançados pelo regime jurídico dos direitos fundamentais. 

 

Na democracia, o sentido e eficácia de uma jurisdição constitucional, reside no 

reconhecimento dos direitos fundamentais como fundamentos da atuação estatal. 

Dworkin, ao refutar Hart, sobre o positivismo jurídico, entende o Direito como um 

conjunto de regras e princípios, e não como um sistema de normas, que não abarca toda a 

realidade social. Desse modo, defende um ativismo judicial construtivo pela jurisdição 

constitucional. 

Segundo Binembojm,180 as construções teóricas de Dworkin e Habermas sobre a 

jurisdição constitucional, apresentam vários pontos de cruzamento, apesar de utilizarem 

fundamentos filosóficos diversos. Para Dworkin, os direitos fundamentais são direitos morais, 

devendo o aplicador do direito interpretar o sistema de princípios como um todo coerente e 

harmônico. Já Habermas defende que os direitos fundamentais são expressão da discursividade 

democrática que se processa no espaço público. Em sendo assim, continua Binembo jm, 

                                                 
179 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção aos direitos fundamentais. 

São Paulo: Método, 2008, p.83. 
180 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos 

de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 117. 
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discorrendo sobre a possibilidade de convivência da ideia de democracia consubstanciada em 

Habermas, utilizando-se os princípios morais fundamentados em Dworkin. A concepção de 

democracia deve resguardar os direitos fundamentais, e deve também propiciar a concretização  

dessas normas pela participação do cidadão. 

O Tribunal Constitucional na realização de seu mister, na interpretação da 

Constituição, deve respeitar valores oriundos da opinião pública, ou seja, aqueles valores que 

todo e qualquer cidadão racional deva respeitar. 

Deve ainda, ouvir a voz das demandas sociais, da cidadania e da dignidade humana -  

assim, construirá uma legitimidade capaz de ouvir os reclames sociais, ainda que o conceito de 

“justo” seja mutável em dada sociedade. 

A fonte última de legitimação da justiça constitucional consiste no “plebiscito diário” 

a que estão sujeitas as suas decisões.  

Desse modo, compete a jurisdição constitucional salvaguardar os direitos 

fundamentais e o procedimento democrático. 

Para tal desiderato, segundo Häberle181, deve-se implantar formas de participação do 

cidadão e de democratização. 

Esse é o debate central nas democracias modernas acerca da temática da jurisdição 

constitucional: a conjugação da abertura da democratização na realização de seu mister com a 

oitiva das demandas oriundas da sociedade. 

No ensinamento de Hage182, a jurisdição constitucional representa uma garantia frente 

ao poder legislativo, que poderia promulgar leis, em algum sentido, injustas. 

 Nessa linha de entendimento: 

“o papel do Judiciário em um Estado que se quer democrático é distinto daquele que 

se lhe atribui na formulação clássica sobre suas relações com os demais poderes 

estatais. Do judiciário hoje, não é de se limitar a ser apenas, como disse Montesquieu, 

la bouche de la loi, mas sim la bouche du troit, isto é, a boca não só da lei, mas do 

próprio Direito. Sobre esse ponto, aliás, explicitou a jurisprudência constitucional 

alemã que a Lei Fundamental, quando estabelece, em seu art. 97, que o juiz está 

                                                 
181 HÄBERLE, Peter. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação 

pluralista e “procedimental” da Constituição . Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1997, p. 38. 
182 HAGE SOBRINHO, Jorge. Omissão Inconstitucional e Direito Subjetivo . Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 

115. 
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vinculado apenas à lei, essa vinculação deve ser entendida como ao Direito  

(Hesse)”183 

  

A relação entre a democracia deliberativa e o controle exercido pelo Poder Judiciár io 

é uma relação importante, já que por inúmeras vezes haverá uma lide acerca de qual liberdade 

não deve ser violada e quando houver acordo haverá uma disputa sobre sua interpretação. Desta 

feita, é necessário deliberar em busca da melhor solução para o caso concreto. 

O controle judicial pode ser um mecanismo importante para promover a deliberação 

pública, já que os juízes podem efetuar decisões respeitosas ao povo e aos seus representantes. 

Destaca-se a atuação da Corte colombiana, tribunal que representa uma atuação em 

consonância com a democracia deliberativa. Atuou de forma a conciliar seus julgados com 

respeito à democracia deliberativa, já que em inúmeros casos anulou leis que foram aprovadas 

sem debate público, ou que não haviam sido resultado de deliberação pública.  

Como exemplo, temos o estatuto antiterrorista, que, o qual foi anulado pela Corte 

Constitucional, em razão de não ter sido objeto de razoável deliberação pública184, tal atitude 

demonstra seu compromisso com a democracia deliberativa. 

Outrossim, necessário trazer à baila também na perspectiva da democracia 

deliberativa, o antiformalismo existente na Corte da Índia, chamado de “jurisdição epistolar”, 

que consiste numa simples carta, ao revés de uma petição formal, confeccionada por um grupo 

que vive à margem da sociedade, como o bastante para iniciar um procedimento com vistas a 

atuação daquela Corte (legitimação). Ainda, essa Corte criou novos mecanismos para buscar a 

informação que ela precisava no processo decisório do caso concreto com a criação das 

“comissões sócio-jurídicas de informação”, para trazer prova necessária para a decisão. 

Esses são apenas exemplos de como a Corte Constitucional pode atuar fomentando a 

democracia deliberativa no processo de decisão. 

                                                 
183 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese na Sociedade Contemporânea. Porto Alegre, Livraria do 

Advogado, 1997, p. 37. 
184Internacionales, Corte Constitucional colombiana declara ilegal polémico estatuto . Internacionales,  Lunes 30 

de agosto del 2004. Disponível 

em:<http://www.eluniverso.com/2004/08/30/0001/14/8BE08987CC3148CDAA7743589294C
26F.html>. Acesso em 02/01/2015. 
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Com o fim de sanar o vício de inconstitucionalidade, ocorre o controle de 

constitucionalidade que aplica a sanção de nulidade ao ato tido por inconstitucional, o que no 

sistema brasileiro adota o controle concentrado e difuso. 

Os instrumentos de realização da jurisdição constitucional concentra muitos poderes 

no Supremo Tribunal Federal, impedindo o livre acesso ao cidadão das ações constituciona is, 

em razão de um formalismo anti-democrático que não admite a propositura de muitas ações 

constitucionais pelo cidadão, limitando para poucos entes ou indivíduos185. 

Nesse sentido, em consonância com o pensamento pós-moderno, deveria preconizar 

pelo acesso ao cidadão para a realização do controle de constitucionalidade, facultando- lhe a 

propositura de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ampliando 

democraticamente o seu acesso ao Supremo Tribunal Federal. 

A limitação insculpida pela Lei 9.882/99, ao exercício do controle de 

constitucionalidade é incompatível com o processo democrático, ante a sua não extensão ao 

cidadão, a possibilidade de interposição de Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, perdendo a oportunidade de democratizar o acesso do cidadão a essa instância. 

No entender de Canotilho186, cada povo deve entender a jurisdição constitucional, de 

modo específico a concretizar os valores dominantes em seu contexto histórico, e adotar os 

métodos de acordo com sua realidade constitucional. 

O sistema constitucional nos possibilita a atualização normativa em razão das 

mudanças ocorridas na sociedade, permitindo a ampliação da democracia pela participação 

ativa do cidadão, e pela substituição do modelo de cidadania passiva pela cidadania ativa.  

Häberle187, propõe o abandono do modelo de democracia passiva “do povo”, baseado em 

Rousseau, para o modelo de participação ativa do cidadão no Estado de Direito, o qual deve ser 

intérprete no processo decisório. 

Portanto, os direitos fundamentais devem ficar à margem das disputas políticas, sob a 

proteção de um órgão independente e que vincula suas decisões aos demais poderes, muito 

                                                 
185 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica – uma nova crítica do direito. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p.812. 
186 CANOTILHO J.J. Gomes. Direito Constitucional. Lisboa: Almedina, 2000, p.458. 
187 HÄBERLE, Peter. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação 

pluralista e “procedimental” da Constituição . Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1997, p. 38. 
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embora, numa sociedade complexa e pluralista, essas decisões são submetidas à análise de todo 

e qualquer cidadão.  

Desta feita, é necessário a abertura do texto constitucional, com base na democracia 

deliberativa, para a participação de todos os cidadãos no processo de interpretação da 

Constituição. É nesse passo que seguiremos nas próximas linhas. 

 

4.4. A NECESSIDADE DE ABERTURA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL À LUZ DA 

TEORIA DE HABERMAS: OS INSTITUTOS DO AMICUS CURIAE E A AUDIÊNCIA 

PÚBLICA 

Na teoria da democracia deliberativa há debates amplos e abertos até se chegar a 

decisões públicas, com respeito aos direitos fundamentais, além de conferir legitimidade às 

escolhas das sociedades pluralistas, a qualquer cidadão, em iguais condições.  

Quanto à ideia de democracia deliberativa, há duas correntes: o procedimentalismo e 

o substancialismo. A primeira tem como maior pesquisador, Jurgen Habermas. Já a segunda, 

destacam-se os teóricos Ronald Dworkin e John Rawls. 

Por intermédio do estudo da Teoria da Constituição e do conceito de democracia 

adequado para uma sociedade pluralista, ambas correntes apontam os caminhos e fórmulas para 

conciliar o conflito entre os direitos fundamentais e a democracia dentro do sistema judicial do 

controle de constitucionalidade das leis. 

Porém, há divergência entre tais correntes quanto ao argumento intertemporal, uma 

vez que também há conflito entre a geração que elaborou a Constituição e as gerações futuras 

que se submeterão a tal ordem, pois a jurisdição constitucional defende o Poder Constituinte 

Originário contra a vontade das eventuais maiorias. 

Para o substancialismo a jurisdição constitucional se torna legítima ao proteger a 

vontade geral descrita nos valores constitucionais, inclusive contra as maiorias eventuais. 

Por sua vez, para o procedimentalismo, a jurisdição constitucional será legítima ao se 

limitar à tarefa de compreensão procedimental de criação democrática da Constituição. 

Com efeito, a construção de uma democracia deliberativa deve respeitar os 

procedimentos democráticos instituídos constitucionalmente, preservando a segurança jurídica 

e a harmonia com os princípios republicano e democrático. 
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Porém, a jurisdição constitucional também deve tutelar a abertura e a participação livre 

dos cidadãos no debate público. É a liberdade procedimental, também chamada de liberdade 

dos antigos, liberdade positiva e liberdade instrumental, em contraposição à liberdade 

substancial, também identificada como a liberdade dos modernos ou liberdade negativa. 

Entretanto, para bem participar do debate, os cidadãos devem ter direito à informação 

em quantidade e qualidade. Afinal em uma democracia deliberativa, a censura ou a restrição de 

acesso ao debate desqualifica-o inteiramente, violando princípios fundamentais como o 

pluralismo político e cidadania.  

A jurisdição constitucional deve então, promover o debate democrático inclus ivo, 

prevenindo a opressão do diálogo quando há censura explícita ou concentração do poder de 

expressão, pois a ausência de pluralismo das fontes de informação empobrece a cultura 

democrática e republicana. 

Todavia, importante ressaltar que as decisões públicas tomadas em um ambiente 

deliberativo devem ser acolhidas pela jurisdição constitucional desde que não violem a 

autonomia privada dos cidadãos. 

Assim, a jurisdição constitucional além de preservar a segurança jurídica, deve 

resguardar a liberdade de expressão, informação e participação para a plena democracia 

deliberativa. 

Como dito anteriormente, a construção de uma democracia deliberativa deve respeitar 

os procedimentos democráticos instituídos constitucionalmente, preservando a segurança 

jurídica e a harmonia com os princípios republicano e democrático. 

Porém a democracia deliberativa também deve atender aspectos substanciais, quais 

sejam, a liberdade e a igualdade, valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

Os cidadãos devem participar dos debates com liberdade de convicção e em condições 

de igualdade quanto à liberdade, o que dará legitimidade e imparcialidade à deliberação. 

A liberdade como autonomia pública é condição procedimental para a democracia, já 

a liberdade como autonomia privada é condição substancial da democracia, responsável por 

proteger a esfera de liberdade individual do cidadão e habilitá- lo para o exercício de suas 

convicções, sejam estas religiosa, étnica ou filosófica. 
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Para se garantir a todos os cidadãos igual liberdade, estratégias podem ser adotadas 

pelos Poderes Públicos e auxiliar na definição do papel da jurisdição constituciona l 

comprometida com a democracia deliberativa.  

Uma sociedade calcada nos princípios do pluralismo e da dignidade da pessoa humana 

deve ser aberta e inclusiva, com a participação de todos.  

Importa ressaltar que na construção de uma democracia deliberativa, a intervenção da 

jurisdição constitucional em sede de direitos sociais pode ser mecanismo fundamental para a 

promoção e proteção da deliberação, pois tais direitos são ferramentas essenciais para que os 

cidadãos possuam condições de igual liberdade e são pressupostos para a participação destes 

na esfera pública de forma crítica e efetiva.   

Entretanto, esta intervenção na concretização dos direitos sociais deve ser subsidiár ia, 

quando há omissão do Poder Público na garantia de tais direitos.  

A legitimidade da jurisdição constitucional nas democracias deliberativas depende do 

acesso dos cidadãos aos debates, incluindo-os no processo de decisão sobre a 

constitucionalidade das leis. 

Neste processo deve haver abertura adequada para que a sociedade tenha condições de 

participar da produção da decisão, que efetivamente represente os anseios do país. 

Tal participação deve ser ampliada e aperfeiçoada, especialmente quanto às formas 

gradativas de participação e à própria possibilidade de participação no processo Constituciona l, 

mormente nas audiências e nas intervenções. 

Ademais, a abertura do processo constitucional para a participação da sociedade na 

produção da constitucionalidade, minimiza o padaradoxo da democracia, que representa 

substancialmente o conflito entre Poder Constituído e Poder Constituinte. 

O direito processual constitucional então deve integrar o direito de participação 

democrática, esta por cidadãos livres e capazes de participar dos debates produzidos no âmbito 

constitucional.  

À luz da Teoria do Discurso de Habermas é preciso analisar o papel da jurisdição 

constitucional no Brasil no Estado Democrático de Direito, a partir da Constituição, como 

ensina Marcelo Cattoni:  

Partindo de uma compreensão da Constituição, sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, como a regulação de processos que visam a garantir o 

exercício da autonomia jurídica, numa perspectiva que supera tanto  o paradigma 
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liberal, quanto o paradigma de bem-estar social, de Constituição e de autonomia, 

poderemos reconstruir a tarefa da jurisdição constitucional como primordialmente 

referida ao exame e à garantia de realização das condições procedimentais, das fo rmas  

comunicativas e negociais, para um exercício discursivo da autonomia política. Os 

direitos fundamentais exprimem essas condições, possibilitam um consenso racional, 

ou, ao menos, um processo equânime de negociação, acerca da institucionalização das 

normas do agir, e tornam possível a gênese democrática do Direito. Através da 

participação discursiva no processo legislativo democrático, os destinatários das 

normas jurídicas são os autores das mesmas188. 

Na democracia deliberativa, entende-se como legítimas, as decisões pautadas na esfera 

democrática em que todos são livres e iguais, cuja legitimidade democrática da Constituição 

reside na interpretação pública. 

Isso posto, a última palavra sobre a Constituição cabe ao Supremo Tribunal Federal; 

entretanto, este não possui o monopólio sobre a interpretação constitucional. 

A democracia deliberativa pressupõe que a interpretação da Constituição seja feita por 

uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, idealizada por Peter Härbele, uma vez 

que a interpretação da Constituição deve ser exercida através do diálogo público, já que somos 

todos intérpretes da Constituição. 

Daí, a legitimidade democrática da Constituição só poderá ser preservada quando a 

jurisdição constitucional atuar no sentido de dialogar com todos os cidadãos, promovendo a 

abertura da jurisdição constitucional e da construção de uma esfera pública democrática, o que 

ocorrerá quando todos os cidadãos participarem sob os pilares da igualdade e liberdade da 

interpretação pública que culminará em um direito no texto constitucional. 

Para Habermas o direito legítimo é aquele que possui uma gênese democrática, e a 

jurisdição constitucional tem por finalidade reconstruir o direito, é preciso que essa atuação 

tenha a participação dos cidadãos. Assim, a abertura da jurisdição constitucional e o seu diálogo 

com a esfera pública perpetua a preservação da gênese democrática do direito. 

Nesse pórtico, é necessário delinear, sob o paradigma do Estado Democrático de 

Direito, como deve ser compreendido o papel da jurisdição constitucional no controle de 

constitucionalidade das leis e do processo legislativo: garantia das condições processuais para 

o exercício da autonomia pública e da autonomia privada, que densifica-se nas duas 

perspectivas189:  

                                                 
188 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni. Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 383. 
189 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni. Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 383. 
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1) garantia do devido processo legislativo democrático, que consiste na democracia e 

abertura nos discursos legislativos de justificação das normas jurídicas do agir – fixação de 

pressupostos comunicativos e às condições processuais para uma gênese democrática do 

Direito. 

2) garantia do devido processo constitucional, consistente na participação ou a 

representação dos possíveis afetados pela decisão como garantia dos direitos fundamenta is 

jurisdicionais. 

Ante o exposto, a criação de uma jurisdição constitucional deliberativa pressupõe a 

ampliação do número de intérpretes da Constituição – requisito fundamental de um Estado 

Democrático, pois, como ensina Häberle, não se pode restringir a interpretação ao intérprete 

oficial. 

Para Habermas a legitimidade de uma Constituição só está assegurada com a 

participação de todos os cidadãos, já que não deve promover discursos de fundamentação, 

somente de aplicação, já que, no seu entender, somente o direito com gênese democrática é 

legítimo e para tal fim, necessário se faz ampliar o rol dos intérpretes da Constituição, cabendo 

à atuação da jurisdição constitucional como último intérprete. Assim, a defesa da abertura aos 

intérpretes, tem como fim promover a participação da sociedade na reconstrução da 

Constituição, ressaltando que a Constituição é sempre o ponto de partida para o processo 

interpretativo. Daí o caráter aberto do texto Constitucional. 

Partindo do pressuposto que todos os cidadãos são intérpretes da Constituição, para 

promover a democratização da jurisdição constitucional é necessário a existência de canais de 

acesso democráticos à esfera jurisdicional. É preciso que haja uma relação entre a esfera pública 

não institucionalizada e a esfera pública jurisdicional, o que ocorre por meio de instrumentos 

processuais que viabilizam a participação do cidadão nos debates instalados na Corte 

Constitucional, noção da cidadania materializada através da participação no processo. Como 

nos ensina Peter Häberle:  

“Os instrumentos de informação dos juízes constitucionais – não apesar, mas em razão  

da própria vinculação à lei – devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no 

que se refere as formas gradativas de participação e a própria possibilidade de 

participação no processo constitucional (especialmente nas audiências e nas 

intervenções). Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências 

públicas pluraristas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição. O direito  

processual constitucional torna-se parte do direito de participação democrática. A 

interpretação realizada pelos juízes pode-se tornar, correspondentemente, mais  

elástica e ampliativa sem que se deva ou possa chegar a uma identidade de posições 

com a interpretação do legislador. Igualmente flexível há de ser a aplicação do direito  

processual constitucional pela Corte Constitucional, tendo em vista a questão jurídico-
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material e as partes materialmente afetadas (atingidos). A íntima relação contextual 

existente entre a Constituição material e direito constitucional faz-se evidente também 

aqui. Indubitavelmente, a expansão da atividade jurisdicional da Corte Constitucional 

significa uma restrição do espaço de interpretação do legislador. Em resumo, uma 

ótima conformação legislativa e o refinamento interpretativo do direito constitucional 

processual constituem condições básicas para assegurar a pretendida legitimação da 

jurisdição constitucional no contexto de uma teoria da Democracia190.”  

 

Esses mecanismos inauguram um novo direito Constitucional, em que há a 

participação da sociedade nos debates, promovendo a interpretação/reconstrução da 

Constituição. Trata-se de um Direito Constitucional que preconiza pela concretização dos direitos fundamentais, 

enfatizando a importância da participação da sociedade, instituindo o que Häberle denominou de sociedade 

aberta de intérpretes constitucionais191.  

Nesse contexto, é de extrema relevância, para a construção de uma democracia deliberativa que se 

proceda com a abertura do processo constitucional em consonância com o pluralismo da sociedade brasileira. 

Outrossim, é preciso também esclarecer que que a abertura do processo constitucional para a participação da 

sociedade, baseia-se no paradoxo da democracia definido por Jon Elster, no qual o conflito reside na geração que 

elaborou a Constituição e as gerações futuras, que a ela se submeterão, ou seja, a vinculação das futuras gerações 

a uma Constituição elaborada num contexto histórico passado.  

A jurisdição constitucional brasileira se desenvolve através de mecanismos oriundos do sistema de 

controle de constitucionalidade, esses instrumentos devem inserir a participação da sociedade no processo 

decisório, promovendo o debate constitucional sob a perspectiva de uma democracia deliberativa. 

Analisemos agora a atuação da jurisdição constitucional no controle de 

constitucionalidade, para averiguarmos se esses instrumentos promovem a abertura ou o 

fechamento da jurisdição constitucional à esfera democrático-deliberativa. 

                                                 
190 HÄRBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional:contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da 

Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 46-49. 
191 A teoria da interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de interpretação de uma 

"sociedade fechada". Ela reduz, ainda, seu âmbito de investigação, na medida em que se concentra, primariamente, 

na interpretação constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados.  (...) A estrita correspondência entre 

vinculação (à Constituição) e legitimação para a interpretação perde, todavia, o seu poder de expressão quando se 

consideram os novos conhecimentos da teoria da interpretação: interpretação é um processo aberto. Não é, pois, 

um processo de passiva submissão, nem se confunde com a recepção de uma ordem. A interpretação conhece 

possibilidades e alternativas diversas. A vinculação se converte em liberdade na medida em que se reconhece que  

a nova orientação hermenêutica consegue contrariar a ideologia da subsunção. A ampliação do círculo dos 

intérpretes aqui sustentada é apenas a conseqüência da necessidade, por todos defendida, de integração da realidade 

no processo de interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade pluralista. Se se 

reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada , há de se indagar sobre os participantes no 

seu desenvolvimento funcional, sobre as forças ativas da law in public action (...).  Ver HÄRBERLE, Peter. 

Hermenêutica Constitucional:contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da 
Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997, 36-38. 
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Por “filtragem constitucional”, entende-se que todas as espécies normativas do 

ordenamento jurídico devem ser lidas a partir da Constituição Federal. Em razão dessa 

observância verifica-se a constitucionalidade ou não das leis e normas, verifica-se a 

compatibilidade dessas com o texto Constitucional. Esse processo denomina-se controle de 

constitucionalidade. Consiste na análise de leis e normas para verificar se estão compatíve is 

com a Constituição Federal, seja do ponto de vista formal, quanto o material. 

Verificada a importância da legitimidade da jurisdição constitucional e da necessidade de 

aperfeiçoamento de instrumentos que favorecem a democracia deliberativa através do controle de constituciona-

lidade das leis, é importante proceder a análise de dois institutos que estão inseridos na atuação da jurisdição 

constitucional democrática, utilizados perante o Supremo Tribunal Federal: o amicus curiae e as audiências 

públicas. 

O modelo brasileiro é um sistema misto.  A origem norte-americana do modelo difuso 

foi determinante para a adoção de um sistema de fiscalização judicial da constitucionalidade 

das leis e dos atos normativos, e por conseguinte o desenvolvimento das instituições 

democráticas originaram um sistema de jurisdição constitucional que adotou o controle de 

constitucionalidade de forma mista. 

No entender de Gilmar Mendes,  

“o controle de constitucionalidade no Brasil pode ser caracterizado pela originalidade 

e diversidade de instrumentos processuais destinados à fiscalização da 

constitucionalidade dos atos do poder público e à proteção dos direitos 

fundamentais192”.  

 

Os mecanismos para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal são: ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a argüição de 

descumprimento de preceito fundamental. Já os mecanismos de controle difuso prevê inúmeras 

ações constitucionais. 

 Contudo, a previsão do art. 103 da Constituição Federal delimitou um rol de legitima dos 

para analisar a constitucionalidade das leis, tal definição caracteriza uma sociedade fechada dos 

intérpretes da Constituição, diminuindo a possibilidade de reconstrução constitucional através de 

um processo público de interpretação. 

                                                 
192MENDES, Gilmar Ferreira Mendes, O controle da Constitucionalidade no Brasil, 

<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_Constit

ucionalidade_v__Port1.pdf>. Acesso em 07/01/2015. 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_Constitucionalidade_v__Port1.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_Constitucionalidade_v__Port1.pdf
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No entanto, com o advento das Leis 9.868/99 e 9.882/99 o controle de constitucionalidade 

abstrato e concentrado, ganham uma nova feição: transmuda-se o fechamento para a abertura da 

interpretação constitucional através da edição de canais de debate com a esfera pública democrática, 

tais como os mecanismos processuais: o amicus curiae e as audiências públicas. Tais institutos 

ensejam a participação do cidadão na atuação perante a jurisdição constitucional na construção de 

uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição , mediante um processo de diálogo entre a 

jurisdição constitucional e sociedade civil, pressuposto de exercício de uma democracia 

deliberativa.  

A expressão amicus curiae significa amigo da corte. Para alguns autores, a origem remonta 

ao direito romano, mas foi desenvolvido no direito norte-americano, com o objetivo de chamar a 

atenção dos julgadores para alguma matéria que poderia passar desapercebida. 

No Brasil o amicus curiae foi inserido na Lei 9.868/99, em seu art. 7º, § 2º, como exceção a regra 

consistente que no controle de constitucionalidade concentrado e abstrato não é admitida a intervenção de terceiros, 

já que não existe na lide interesse jurídico para esta atuação. A referida lei aduz só ser possível a manifestação, 

como amicus curiae, daqueles indivíduos, grupos sociais, órgãos e entidades que tem legitimidade para a 

propositura da ADI, ou ainda que tiverem interesse na causa e sempre que a decisão do Supremo Trib unal Federal 

afetar seus interesses. 

A natureza jurídica desse instituto é controvertida, mas para o Supremo Tribunal Federal é uma forma 

anômala de intervenção de terceiros.  

Para Fredie Didier, o amicus curiae, atua como um auxiliar do juízo, que sua intervenção poderá ocorrer 

pelo magistrado ou requerida pelo próprio amicus curiae, com vistas a aprimorar as decisões do Poder 

Judiciário193. 

Outrossim, alguns doutrinadores entende ser o amicus curiae, uma forma de intervenção especial. Nesse 

entendimento, Luís Sérgio Soares Mamari, aduz que essa figura se diferencia das modalidades de intervenção de 

terceiros, assim como da assistência e do litisconsórcio dado o seu caráter público, deve preconizar pela 

predominância do interesse público, que transcede a motivação dos litigantes sendo sua atuação oriunda de 

motivação ideológica194. 

A doutrina não é uníssona quanto a natureza jurídica, mas partilha do entendimento que tal instituto tem 

função de democratizar a interpretação constitucional. 

A função desse instituto consiste em promover o debate aberto, democrático do controle de 

constitucionalidade das leis, exemplificando a ideia de Peter Häberle, sobre a abertura da interpretação da 

                                                 
193 DIDIER JR., Fredie. Possibilidade de sustentação oral do amicus curiae. Revista Dialética de Direito 

Processual. São Paulo: Dialética, nº 8, 2003, p. 34. 
194 MAMARI FILHO, Luís Sérgio Soares. A comunidade aberta dos intérpretes da Constituição> o amicus 

curiae como estratégia de democratização da busca do significado de normas; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 99. 
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Constituição, no caminho da democracia deliberativa. Segundo o entendimento de Gustavo Binembojm, a função 

do amicus curiae é195 

“... pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Tribunal venha a tomar 

conhecimento, sempre que julgar relevante, dos elementos informativos e das razões 

constitucionais daqueles que, embora não tenham legitimidade para deflagrar o 

processo, serão destinatários diretos ou mediatos da decisão a ser proferida. Visa-se, 

ademais, a alcançar um patamar mais elevado de legitimidade nas deliberações do 

Tribunal Constitucional, que passará formalmente a ter o dever de apreciar e dar a 

devida consideração às interpretações constitucionais que emanam dos diversos 

setores da sociedade.” 

 

O amicus curiae atua como um canal entre a jurisdição constitucional, a sociedade e o 

Poder Público, promovendo a abertura para a participação democrática. Essa atuação vai ao 

encontro da ampliação da democracia, uma visão deliberativa, enriquecendo o debate 

constitucional, que vai além da representatividade do Poder Legislativo e Executivo .  

Além de esse mecanismo promover a integração social, ele tem ainda uma função 

informativa, buscando para a jurisdição constitucional trazer informações e opiniões para a 

formação do processo decisório, identificando os argumentos a serem observados pela 

jurisdição constitucional na decisão do caso concreto. 

Essa multiplicidade de visões, técnica, econômica, traz para a jurisdição 

constitucional, argumentos e soluções possíveis que demonstram uma atuação para a abertura 

do processo constitucional, em consonância com a interpretação realizada pela sociedade aberta 

dos intérpretes. 

No exercício dessa atuação, que promove a realização da integração social e a função 

informativa se coaduna para o aperfeiçoamento da legitimidade das decisões prolatadas pela 

jurisdição constitucional, dentro de uma esfera democrático-deliberativa. Com a participação 

do indivíduo das questões, objeto de análise da jurisdição constitucional, através de argumentos 

                                                 
195 BINENBOJM, G. A dimensão do Amicus Curiae no processo constitucional brasileiro – Requisitos, poderes processuais e aplicabilidade 
no âmbito estadual, p. 04. No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:"A intervenção de terceiros 
no processo da ação direta de inconstitucionalidade é regra excepcional prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, que visa a permitir ‘que 

terceiros – desde que investidos de representatividade adequada – possam ser admitidos na relação processual, para efeito de manifestação 
sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo 
objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal 

Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de 
participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os 
valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99 que contém 

a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional.’ 
(ADI n.º 2.130-MC, Rel. Min. Celso de Mello, publicado em 2.2.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus 
curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, do cumentos ou quaisquer 
elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade." (ADI n.º 3.921, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão 

monocrática, julgamento em 24.10.07, publicado em 31.10.07). 
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e informações, o amicus curiae permite que o indivíduo exerça sua autonomia pública e seja 

coautor da decisão constitucional. 

 

É necessário ponderar que a atuação do amicus curiae ainda não é utilizada pela 

maioria dos cidadãos, pois não faz parte da cultura brasileira a participação dos cidadãos nos 

debates constitucionais, além da necessidade de recursos que poderão ser superados pelo 

fortalecimento dos movimentos sociais e o aperfeiçoamento da cultura democrática. 

 A inserção do amicus curiae confere ao processo constitucional um caráter pluralista 

e aberto, fundamental para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias 

constitucionais no Estado Democrático de Direito196. 

De acordo com o art. 9º. da Lei nº. 9.868/99 e 6º. da Lei nº. 9.882/99, autorizam o 

Ministro relator a requisitar informações complementares para o processo mediante a nomeação 

de peritos ou a realização de audiências públicas com a participação de especialistas no assunto. 

O § 2º. do art. 9º. autoriza o relator a solicitar informações sobre a aplicação/interpretação da 

lei em questão na jurisdição dos  

Ante esse contexto, denota-se a busca pela abertura da jurisdição constitucional, pela 

utilização de um diálogo informativo, com vistas a oferecer elementos para os juízes na melhor 

avaliação das consequências de suas decisões sobre o tema em análise. Desta feita, o instituto 

do amicus curiae está em consonância com a democracia deliberativa e viabiliza o fortalecimento de uma 

jurisdição constitucional democrática. 

Outro instrumento, que viabiliza o aperfeiçoamento da jurisdição constitucional democrática, são as 

audiências públicas. 

As audiências públicas no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade e de Ação Declaratória 

de Constitucionalidade tem previsão legal no art. 9º, § 1º da Lei n.º 9.868/99; já a Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental tem previsão no art. 6º, § 1º da Lei n.º 9.882/99. Conforme previsto nessas leis, as audiências 

públicas poderão ser convocadas pelo Ministro Relator, sempre que houver necessidade de esclarecimentos sobre 

a matéria ou circunstância de fato e ainda quando os autos carecerem de informações para o julgamento. 

No Supremo Tribunal Federal, as audiências públicas foram regulamentadas pela 

Emenda Regimental 29/2009, que atribuiu competência ao Presidente ou ao Relator, nos termos 

dos arts. 13, XVII, e 21, XVII, do Regimento Interno, para “convocar audiência pública para 

                                                 
196 MENDES, Gilmar Ferreira; VALE, André Rufino do. O pensamento de Peter Häberle na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Observatório da Jurisdição Constitucional, ISSN 1982-4564, Ano 2, 2008/2009. 

Disponível em: < http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/observatorio/article/viewFile/205/173>. 

Acesso em 07.01.2015, p. 08. 

 

http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/EMENDAREGIMENTAL029-2009.PDF
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Julho_2012.pdf
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ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre 

que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com 

repercussão geral e de interesse público relevante” debatidas no Tribunal. O procedimento a 

ser observado consta do art. 154, parágrafo único, do Regimento Interno. 

A primeira audiência pública realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi 

convocada pelo Ministro Ayres Britto, Relator da ADI 3510, que impugnava dispositivos da 

Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005), ocorrida em 20 de abril de 2007. 

Nessas audiências serão ouvidos especialistas em questões técnicas, científicas, 

administrativas, políticas, econômicas e jurídicas. Pessoas com experiência e autoridade na 

matéria submetida ao Tribunal (arts. 13, XVII, e 21, XVII, do RISTF). 

A utilização das audiências públicas tem como finalidade a impossibilidade de os  juízes decidirem os 

casos com segurança sobre matéria que não dominam conhecimento ou nada conhecem. O motivo ensejador da 

realização de uma audiência pública é que não se pode exigir de um magistrado uma decisão consciente sobre 

questões que requererem conhecimento médico, antropológico, entre outros. A audiência pública objetiva suprir a 

falta do conhecimento dos juízes e assegurar que suas decisões sejam corretas. Desta feita, as audiências públicas 

ajudam a produzir decisões em consonância com a realidade. 

A jurisdição constitucional ao realizar audiências públicas promove o debate constitucional e 

materializa a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição.  

Outrossim, constitui um instrumento da democracia deliberativa, já que ocorre com a particip ação do 

cidadão nos processos deliberativos  para a formação de decisão pública. Nesse processo, confere -se maior 

legitimidade para as decisões constitucionais, já que há a participação do indivíduo no processo decisório.  

 A realização de audiências públicas na jurisdição constitucional ocorre em razão do princípio  

democrático, um dos fundamentos da Constituição de 1988. Importante destacar, que as audiências públicas não 

podem levar a interpretações que infrinjam a Constituição, pautadas tão somente na von tade popular. Ao revés, a 

audiência pública fortalecem o exercício da cidadania, sendo mais um instrumento de acesso do cidadão a um 

espaço público de deliberação. Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal continua vinculado à sua função de 

guardião da Constituição. 

A convocação de novas audiências públicas denota a abertura da jurisdição constituciona l 

ao debate democrático e plural sobre a Constituição, em busca de integração com a sociedade 

civil, visando obter informações para fomentar a decisão judicial. 

Desta feita, o amicus curiae e as audiências públicas são dois mecanismos relevantes 

para a abertura constitucional à esfera deliberativa, muito embora outros poderiam existir com 

este fim. Como já narrado anteriormente na Índia, a adoção da “Jurisdição Epistolar”, em que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
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através de uma carta o cidadão pode ingressar com uma ação junto ao Tribunal, e ainda, a 

criação de comissões com vistas a auxiliar a Corte com informações nos julgamentos197. 

A utilização dos institutos do amicus curiae e das audiências públicas são mecanismos 

de abertura, enquanto no controle abstrato e concentrado de constitucionalidade denota-se o 

fechamento, já que a palavra final sobre a Constituição é realizada por um pequeno número de 

magistrados, e os efeitos estendem-se a todos, podendo ainda emitir decisões com efeitos 

vinculantes, em sede de ADC, ADI e ADPF. Esse efeito nos mostra que por uma lado privilegia-

se a segurança jurídica, enquanto que, noutro passo promove-se o fechamento da interpretação 

constitucional já que não há liberdade aos juízes de interpretar a Constituição nos casos 

concretos. As Súmulas vinculantes produzem o fechamento que estabilizam sistema, mas que 

por outro lado, podem ser revistas desde que haja alterações nas circunstâncias fáticas no caso 

concreto. 

Com o advento da Constituição de 1988, o controle de constitucionalidade abstrato e 

concentrado está indo do fechamento à abertura à democratização, com a ampliação dos 

legitimados para interpor ADI, o mesmo ocorrendo com a publicação das leis nº 9.868/99 e 

9.882/99, e com a instituição do amicus curiae e das audiências públicas, promovendo a 

abertura da Constituição à sociedade aberta dos intérpretes. Ressaltando que a utilização desses 

institutos requer a observância de um procedimento estabelecido nessas leis. 

Desta feita, em um regime democrático, antes de dar publicidade aos trabalhos da 

jurisdição Constitucional é fundamental que haja debates públicos, permitindo que qualquer 

cidadão conheça os argumentos em debate. 

Tal publicidade em nosso país está cada vez mais ampla, mediante disponibilização 

eletrônica da íntegra dos julgados, incluindo qualquer voto divergente, além da transmissão em 

tempo real das sessões de julgamento em emissora de televisão e rádio, e ainda em vídeos que 

podem ser acessados via internet. 

O acesso a tais debates dá transparência, informa e contribui para que os cidadãos 

sejam deliberativos, se interessando pelas grandes discussões constitucionais e participem 

ativamente em audiências públicas ou como amicus curiae. 

                                                 
197 GARGARELLA, Roberto. Democracia Deliberativa e Papel dos Juízes diante dos Direitos Sociais. Iin: 

Democracia deliberativa, orgs. Denilson Luis Werle e Rúrion Soares Melo, São Paulo: editora Singular, Esfera 

Pública, 2007, p. 18. 

 



106 

 

A jurisdição constitucional deve aliar a publicidade de seus trabalhos com a 

argumentação e fundamentação de suas decisões, conforme inclusive é previsto 

constitucionalmente no art. 93, IX da Carta Magna. Destarte, a necessidade de justificar as 

decisões é direito das partes, como também é uma exigência democrática. 

Os julgadores, entretanto, devem adotar metodologias de interpretação claras e 

transparentes. As normas abertas devem ser interpretadas em conjunto com a democracia, de 

forma justificada, conforme reza a Constituição, mas também de tal forma que as próprias 

decisões da jurisdição constitucional justifiquem-se perante a crítica pública.Afinal, como 

aponta Daniel Sarmento, a atuação democrática da jurisdição constitucional exige que sejam 

observados os seguintes aspectos198: 

“a) o emprego de uma metodologia racional, intersubjetivamente controlável e 

transparente,não só para aperfeiçoar as decisões, como também para evitar que elas sejam vistas 

pela sociedade como fruto exclusivo dos caprichos e predileções de seus prolatores;  

b) à democratização do próprio exercício da jurisdição constitucional, com a abertura 

do seu procedimento à participação efetiva dos novos atores sociais, através de medidas como 

o fortalecimento do papel do amicus curiae e a realização mais freqüente de audiências públicas;  

c) a adoção pelos juízes de uma postura de moderação e de respeito diante das decisões 

adotadas pelos demais poderes, em razão dos seu lastro democrático eleitoral.” 

Na relação entre a esfera pública a jurisdição constitucional, deve existir uma opinião 

crítica sobre as evoluções e retrocessos da jurisprudência, considerando que as demandas da 

esfera pública são um elemento importante para a formação das decisões judiciais informadas 

e conscientes da realidade. 

Com a abertura da jurisdição constitucional, como um modelo deliberativo de 

democracia, utilizando-se da publicidade de seus trabalhos e com o aperfeiçoamento da 

fundamentação das decisões judiciais, além da participação efetiva dos cidadãos nos debates 

constitucionais, se fará a reconstrução pública e democrática da Constituição.  

 

5. CONCLUSÃO 

                                                 
198 SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade Constitucional: os dois lados da mesma moeda. In: Revista de Direito do 

Estado . Rio de Janeiro: Renovar, Ano 1, nº. 2, abr./jun., 2006, p. 116. 
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Não existe Estado de Direito, nem democracia, no qual não se protejam efetivamente 

os direitos e garantias fundamentais. Uma verdadeira democracia se faz através da soberania 

popular e do respeito aos direitos fundamentais. Nos Estados constitucionais contemporâneos, 

cabe a Jurisdição constitucional ser a guardiã da Constituição. Na realização desse mister, os 

Poderes democraticamente eleitos e a jurisdição constitucional têm papeis igualmente 

relevantes: a interpretação e a aplicação da Constituição é dever de todos os Poderes, assim 

como de toda a sociedade.  

 Na democracia está presente a possibilidade de o povo exercer alguma espécie de 

controle não jurídico sobre a atuação dos agentes públicos, é o que denomina-se controle social. 

No Brasil, a crise da democracia representativa, contribui para a proliferação de demandas no 

Poder Judiciário. Essa crise tem origem, nas severas desigualdades existentes em nosso país,  

que abala o exercício da democracia. O que deve estar presente nessa discussão é o fato concreto 

de que, historicamente há uma dívida social com o povo brasileiro, e, por isso, é necessário a 

mudança de paradigmas nos modos pelos quais se pratica e se distribui justiça na sociedade 

brasileira. 

Vivenciamos um momento de muitas dúvidas e poucas certezas, mas a certeza que 

temos é que estamos enfrentando uma crise da própria democracia representativa. Os cidadãos 

não se sentem representados pelos governos, nem tampouco pelos partidos. Uma visíve l 

descrença nos representantes do povo, integrantes do Parlamento, notadamente entre os jovens.  

O direito deve pautar-se tão-somente no princípio democrático, não mais concebido 

como mecanismo liberal de decisão majoritária, mas com a institucionalização de processos 

que garantam a participação dos cidadãos nas tomadas de decisões, ou seja, legitimar a 

Constituição é estruturar processos democráticos que assegurem a participação popular, 

promovendo a soberania popular. 

A Constituição de 1988, tem como fundamento o princípio republicano, no qual a 

democracia é o regime de governo exercido diretamente pelo povo e visa a concretização os 

direitos fundamentais, condições para o procedimento democrático, basilares da democrac ia 

deliberativa. A separação de poderes deve ser compreendida como cooperação entre os Poderes, 

que se comunicam através do diálogo institucional, com abertura de espaços para o debate 

democrático, e comprometida com a realização dos direitos fundamentais. 

O processo de concretização da Constituição vai além da delimitação espacial da esfera 

judiciária. Outrossim, o Judiciário, notadamente a jurisdição constitucional é o intérprete formal 
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da Constituição. A Constituição brasileira possui um sistema aberto a novos direitos, que se 

reconstrói mediante um processo público de interpretação. O debate público, inclusivo deve ser 

privilegiado em detrimento de decisões monocráticas ou de um órgão colegiado.  A matéria 

inserta na Constituição, através de um tribunal constitucional, na prática deve estar resguardada 

pela deliberação coletiva. 

Denota-se a necessidade de se reconhecer todos os cidadãos, órgãos e entidades como 

legítimos intérpretes da norma constitucional.  

A Constituição deve ser compreendida como uma norma aberta que deve conformar a 

realidade e deve viabilizar a sua reconstrução ante os anseios da sociedade que regula. 

A participação do povo na interpretação da Constituição, demonstrando os seus 

anseios, perdura no tempo a vigência do texto constitucional, impossibilitando que a 

insatisfação da sociedade desperte o poder constituinte para o rompimento da ordem vigente.  

Nada mais óbvio para um Estado Democrático de Direito, que seja crescente a 

participação do povo. Ao contrário, da teoria positivista que lança mão da força, da 

imperatividade, sendo seres racionais, devemos agir racionalmente, entendendo, dialogando 

para que os interesses se resumam num consenso comum por meio do discurso. Assim, 

podemos sintetizar que a legitimidade para Habermas está na soberania popular, ou seja, no 

elemento democrático do Estado de Direito. 

A teoria discursiva do Direito de Habermas é um mecanismo de inclusão social num 

processo de deliberação mútua dos cidadãos sobre as normas que regerão a sua convivência.  

A democracia deliberativa objetiva a formulação de decisões públicas oriundas de um 

debate racional entre indivíduos livres e iguais. O debate público assegura a autonomia dos 

indivíduos, que produz soluções imparciais e torna-as mais legítimas do ponto de vista 

democrático, ou seja, almeja conferir legitimidade para as decisões públicas das sociedades 

pluralistas através da participação de todos os cidadãos, em condições de liberdade e igualdade, 

na produção de decisões que se justifiquem por argumentos compartilhados por todos e que, 

tenham força para vincular o presente e possibilitem sua reavaliação futura.  

Com base em Jürgen Habermas, a jurisdição constitucional tem como função a 

proteção dos procedimentos políticos, a autonomia pública e privada, o sistema de direitos, para 

a gênese democrática dos direitos. Desta feita, a função da jurisdição constitucional sob o 

paradigma procedimental do direito é ser guardiã da democracia deliberativa. Ela tem por 
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finalidade garantir os canais de comunicação entre a esfera pública institucionalizada e a não 

institucionalizada, como também a observância do processo democrático.  

É necessário uma mudança de paradigma: promover a reconstrução de uma esfera 

pública ativa, formar de cidadãos políticos, propiciando uma reformulação da democracia, para 

garantir a efetividade do Estado Democrático de Direito. 

A jurisdição constitucional exerce papel fundamental na concretização dos direitos 

fundamentais, com vistas a ampliar a democracia por meio do discurso, através da soberania 

popular, para a construção de um Estado que proteja a maioria e também a minoria, na 

construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

O controle de constitucionalidade baseado em procedimento discursivo, que absorve 

os valores emanados da sociedade, é capaz de legitimar as relações da sociedade pós-moderna. 

A jurisdição constitucional tem importante papel no fortalecimento do processo 

democrático, ao proteger os direitos fundamentais para que a deliberação democrática se 

desenvolva em um ambiente de igualdade e liberdade. No cumprimento desse mister, a 

jurisdição constitucional deve atuar de forma a promover a abertura dos canais de comunicação 

entre a esfera pública institucionalizada e a sociedade, tutelando os direitos fundamentais de 

liberdade de expressão, informação e participação, devendo ir além da tutela dos pressupostos 

procedimentais para os debates, garantindo a todos os cidadãos o igual direito de exercer a sua 

autonomia privada, e promover a inclusão das minorias. 

O papel da jurisdição constitucional em uma democracia deliberativa é proteger e 

fomentar as condições procedimentais e substanciais para que todos os cidadãos participem do 

debate público em condições de igualdade e liberdade para a construção do Estado Democrático 

de Direito brasileiro. 

Na democracia deliberativa a interpretação da Constituição não pode ser realizada, 

com exclusividade, pela jurisdição constitucional, apesar dela ter a última palavra; A sua 

legitimidade exige a ampliação do número de intérpretes da Constituição, o que ocorre mediante 

a abertura constitucional à esfera pública democrática. 

A abertura procedimental com a utilização do amicus curiae e a realização de 

audiências públicas nos processos de controle de constitucionalidade, favorece decisões mais 

legítimas e justas já que aproxima os destinatários da tutela jurisdicional do conflito. 

Os institutos do amicus curiae e das audiências públicas no sistema de controle de 

constitucionalidade representam elementos (re)democratizadores do debate, e por isso como 
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possibilidade de produção da decisão de forma mais legítima e em consonância com o clamor 

social e ainda em conformidade com todos aqueles que são potencialmente atingidos pela 

decisão. 

A abertura procedimental consubstanciada com a utilização desses mecanismos  

consubstanciam-se em institutos de natureza democrática, em sociedades plurais, devendo sua 

participação ser fomentada e viabilizam a realização da sociedade aberta de intérpretes 

constitucionais. 

Nesse contexto de pós-modernidade é preciso repensar a ordem brasileira. Substituir a 

significação de menos centralidade por mais difusão; menos formalidade e mais efetividade; 

menos representação e mais participação; menos exclusão e mais inclusão; menos imposição e 

mais diálogo. Esse é o debate da questão. Esse é o verdadeiro sentido da democracia: respeitar 

a maioria e também a minoria. Por hora instigamos as respostas pela ação da jurisdiç ão 

constitucional. O tempo e o amadurecimento do procedimento e do processo democrático 

desvendarão, certamente, o melhor caminho.   

Em sendo assim, a luta democrática em nosso país deve ser pela aplicação do direito 

vigente, norteado pela concretização dos direitos fundamentais, ora em atendimento à 

representação parlamentar; ou em aceno com os reclames da rua, na direção da democracia 

deliberativa; ora pelo atendimento dos legítimos anseios de realizabilidade constitucional por 

meio da jurisdição constitucional. Mais que tudo importa a resposta da soberania estatal ao seu 

titular e detentor: o povo. 
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