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RESUMO 

 

Como se sabe, no paradigma do Estado Democrático de Direito, um dos temas mais 

instigantes é o que trata da legitimidade do Direito. Isto justifica o interesse em refletir sobre 

o Processo Legislativo instituído pela Constituição Brasileira de 1988, no campo específico 

do Controle de Constitucionalidade, enquanto garantia da legitimidade do Direito produzido.  

A pesquisa que aqui se desenvolve tem por escopo trazer à reflexão os fundamentos e os 

meios postos à disposição do Poder Legislativo para proceder ao Controle de 

Constitucionalidade das Leis e do Processo Legislativo.  Como o enfoque a ser dado trata de 

atuação de Poder Legislativo, parte-se do pressuposto de que somente pela adoção de um 

processo legislativo vinculado a um discurso racional, no qual se evidenciem as dimensões 

democráticas e procedimentais do Direito, há a garantia da possibilidade de as esferas pública 

e privada da vida atuarem em complementaridade imprescindível à estabilização das 

expectativas sociais e concretização da Constituição Brasileira. 

 

 

Palavras-Chaves: Processo Legislativo. Controle de Constitucionalidade. Hermenêutica 

Constitucional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

It is known that, in the Democratic State of Law paradigm, one of the most instigating themes 

is the legitimity of the Law. It justifies the interest in reflecting about the Legislative Process 

instituted by the Brasilian 1988 Constitution, more specifically field of the constitutionality 

control as away to guaranty of the legitimity of the Law. The research that is developed here, 

intents to bring to reflection the basis and the ways the Legislative Power has to proceed to 

Constitutionality Control of the laws and of the Legislative Process. As the focus taken here is 

about the Legislative Power, it starts from the presupposed that only by the adoption of 

legislative process which has to be connected to a rational speech, that will evidence the 

Democratic and Procedimental Law dimensions, guarantee the possibility of the public and 

private spheres of life act in complementarity that is such needed to the stabilization of the 

social expectatives and the concretization of the Brazilian Constitution. 

  

 

 

Key Words: Legislative Process. Constitutinality Control. Constitutional Hermeneutic. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O tema desta pesquisa surge da necessidade de melhor compreender, pelas lentes de 

um Assessor Técnico Legislativo da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte, com atuação nos âmbitos dos órgãos deliberativos do Parlamento - as Comissões, a 

Reunião de Lideranças e do Plenário -, o Controle Legislativo da Constitucionalidade do 

Processo de Construção das Leis.  

O contato com os processos de formação das leis ou dos códigos jurídicos que devem 

reger determinadas esferas pública e privada da vida ocorre na justa medida em que é dever 

funcional oferecer aos legisladores, mesmo sem a obrigatoriedade de aceitação por parte 

destes, as mais adequadas análises técnicas e jurídicas quanto aos aspectos da 

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das proposições normativas que se pretenda 

ver transformadas em lei. 

Extrai-se como peculiar e ao mesmo tempo problemático no âmbito do Processo 

Legislativo a natureza política das suas decisões. As valorações feitas pelos parlamentares, 

por vezes, ultrapassam o sentido estritamente jurídico da Constituição e passam a considerar, 

prioritariamente, outros campos do conhecimento inespecíficos do campo jurídico, mas 

igualmente legítimos. 

 Isto se dá, muito provavelmente, porque a tramitação de uma proposição normativa 

encerra expectativas tanto no âmbito da Casa Legislativa, quanto na própria sociedade que o 

parlamentar representa e que é, afinal, a destinatária da norma. 

Nesse sentido, a atuação parlamentar nos processos legislativos tende a considerar 

uma diversidade de fatores que dizem respeito aos anseios pessoais; à sua formação 

acadêmica e profissional; às necessidades da comunidade e, em se tratando de representantes, 

até ao desejo dos eleitores representados.  
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Daí dizer-se que a atividade de produção da Lei constitui uma realidade 

essencialmente complexa, que deve ser desenvolvida mediante a adoção de procedimentos 

formais, constituídos por um conjunto um tanto complicado de dados rituais, relacionados 

com todo o regime de princípios e regras básicas estabelecidos pela Constituição Federal.  

A verificação quanto à observância desses princípios e regras básicas outra coisa não é 

senão atividade de Controle de Constitucionalidade.  

Entretanto não se deseja, no âmbito deste trabalho, incluir o estudo do Controle de 

Constitucionalidade desenvolvido no âmbito da jurisdição constitucional, com a discussão 

girando em torno dos meios e remédios constitucionais ministrados pela via de ação ou 

exceção, de modo concentrado ou difuso, embora esse aspecto da temática venha merecendo 

maior atenção dos estudiosos.   

Ao contrário, a intenção aqui é estudar o Controle de Constitucionalidade no Processo 

Legislativo, com o objetivo de compreender os fundamentos e os meios postos à disposição 

do Poder Legislativo para proceder à verificação da legitimidade constitucional no nascedouro 

das leis, ou seja, no próprio campo do trabalho parlamentar.  

Certamente este não é assunto desprovido de relevância científica. Esse tipo de 

Controle é o primeiro instrumento inibidor de proposições inconstitucionais e, sendo assim, 

tem participação decisiva no aprimoramento do ordenamento jurídico na interface da técnica e 

da política, no espaço da legitimidade constitucional.  

Como se disse, emerge da atividade prática a necessidade deste estudo e reflexão sobre 

os fundamentos e os meios postos à disposição do Poder Legislativo para proceder à 

verificação da legitimidade constitucional do processo de construção das leis, ciente de que a 

centralidade desse processo instiga outras questões do Constitucionalismo democrático, em 

especial quanto à legitimidade do Direito. 
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Este estudo parte do pressuposto de que, embora na Sociedade existam outros códigos 

normativos, 
1
 somente os de natureza jurídica têm por finalidade organizar, coercitivamente, a 

vida e suas demandas.  

É o Direito, afinal, que estabelece quais referenciais a Sociedade deve observar para 

que ocorra a estabilização de perspectivas formal e materialmente generalizadas. A 

construção da ordem jurídica legislada, para dizer-se legítima e democrática, deve observar 

rigorosamente a supremacia da Constituição.  Tem-se por presente a distinção entre Lei e 

Direito. A Lei é Direito, mas não é o Direito. Ela é apenas um dos modos de sua expressão. 

Mas estabilizar as expectativas sociais por intermédio do Direito exige que este deva ir 

além do que simplesmente estabelecer referências. Necessita que se considere o espaço 

precário de integração, que se realiza, “em última instância, através das realizações de 

entendimento de sujeitos que agem comunicativamente, isto é, através da aceitabilidade de 

pretensões de validade”. 
2
 

Na consideração desse espaço precário de integração, identifica-se a necessidade de 

uma superação das tradições liberais e republicanas que marcam as democracias ocidentais. 

Tal superação se faz reconstruindo um Direito que, demonstrando não haver 

incompatibilidade entre os campos do Direito e da Moral, da Constituição e da Democracia, 

                                                 
1
  BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 2ª ed. Rev. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani 

Bueno Sudatti. Bauru. São Paulo: Edipro, 2003, p. 25/26: “ Nem bem começamos a deslocar o olhar para o 

mundo do normativo e uma das razões de maior surpresa é que este mundo é enormemente vário e múltiplo. As 

normas jurídicas, às quais dedicaremos de modo particular a nossa atenção, não passam de uma parte da 

experiência normativa. Além das normas jurídicas, existem preceitos religiosos, regras morais, sociais, 

costumeiras, regras daquela ética menor que é a etiqueta, regras de boa educação, etc.(...)  Todas essas regras são 

muito diversas pelas finalidades que perseguem, pelo conteúdo, pelo tipo de obrigação que fazem surgir, pelo 

âmbito de suas validades,pelos sujeitos a quem se dirigem. Mas todas têm em comum um elemento característico 

que consiste, como veremos melhor em seguida, em ser proposições que têm por finalidade de influenciar o 

comportamento dos indivíduos e dos grupos, de dirigir as ações dos indivíduos e dos grupos rumo a certos 

objetivos ao invés de rumo a outros”. 
2
  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade. vol I. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 113/114: “Conforme vimos no primeiro capítulo, o 

conceito do direito subjetivo desempenha um papel central na moderna compreensão do direito. Ele corresponde 

ao conceito de liberdade de ação subjetiva: direitos subjetivos (rights) estabelecem os limites no interior dos 

quais um sujeito está justificado a empregar livremente a sua vontade. (...) Porém, o direito não pode satisfazer 

apenas às exigências funcionais de uma sociedade complexa, devendo levar em conta também as condições 

precárias de uma integração social que se realiza, em última instância, através das realizações de entendimento 

de sujeitos que agem comunicativamente, isto é, através da aceitabilidade de pretensões de validade”. 
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como sustentam essas tradições, tenha a justificativa de sua legitimidade na igualitária 

participação de todos no processo legislativo constitucionalmente estruturado. 

Essa participação igualitária significa que os destinatários, ditos “co-autores”, devem 

ser chamados a dialogar acerca dos campos do conhecimento, seus respectivos conceitos, 

além dos interesses outros que permeiam a vida social.  

  Nesse sentido, o processo de produção do Direito Legislado é submetido diretamente à 

Constituição e ao modelo por ela adotado.
3
 O objetivo é garantir a gênese constitucional e 

democrática da Lei, no que se refere às temáticas políticas, jurídicas, econômicas, ecológicas, 

éticas, nesse contexto plural das sociedades ditas pós-metafísicas ou pós-modernas, 

descentralizadas e globalizadas.  

 A tarefa não se apresenta simples. É permanente o embate entre a Constituição ideal e 

a Constituição real. Impõe-se o bom uso da Hermenêutica Constitucional. Para mediar esse 

embate, a Constituição Federal adota o Modelo de Controle de Legalidade Constitucional, por 

excelência jurisdicional
4
 e exercido em grau máximo pelo Supremo Tribunal  Federal - STF, 

que o exerce com os meios estabelecidos e nos limites fixados pela própria Constituição. 
5
  

                                                 
3
  OLIVEIRA, Marcelo Cattoni. Devido Processo Legislativo. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2006, p. 40:  “(...) O processo de produção da lei. Ou seja, dos atos jurídicos que, ao densificarem um modo 

jurídico-constitucional de interconexão prefigurada, constituem-se em uma cadeia procedimental. Essa cadeia 

procedimental se desenvolve discursivamente, ou, ao menos, em condições equânimes de negociação, ou, ainda, 

em contraditório, entre agentes legitimados, no contexto de uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, 

visando à formação e à emissão de um ato público-estatal do tipo pronúncia-declaração, um provimento 

legislativo que, sendo o ato final daquela cadeia procedimental, dá-lhe finalidade jurídica específica”. 
4
  BITAR, Orlando. Obras completas de Orlando Bitar: Estudos de Direito Constitucional e Direito do 

Trabalho, vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 517/518. Esclarecendo sobre os fundamentos do controle 

jurisdicional de constitucionalidade, ensina: “Por que foi investido no Judiciário o direito (ou o dever) de 

declarar inválidos os atos inconstitucionais? Por que, se a Constituição é suprema, tal supremacia é decretada 

pelo Judiciário, com a faculdade normal de sanções? O presente capítulo se esforçará em responder a esses dois 

quesitos. Descobriremos no inesgotável caso Marbury uma fundamentação sustentada pelo próprio Chief Justice 

Marshall: provado que a Constituição é lei suprema, sendo concomitantemente a nulidade dos atos em contrário, 

ela mesma, por implicância, dará ao Judiciário  autoridade para proclamar aquela nulidade e invalidez. Marshall, 

sem as discriminar, refere-se a três provisões da Constituição federal (...)”. E, mais adiante,  encerra a resposta ao 

afirmar a origem jusnaturalista do controle jurisdicional de constitucionalidade, p. 610: “ Enfim, um elemento 

substancial permitiu ao Judiciário dos Estados Unidos uma liberdade irrestrita na aplicação do direito e este 

elemento é o fundo jusnaturalista do controle jurisdicional, que consentiu aos juízes legislar efetivamente acima 

das câmaras estaduais e do Congresso. É, talvez, aí que reside o segredo da pujança do instituto nos Estados 

Unidos, quando, em outros países, se tem atrofiado inexpressivamente”. 
5
  BITAR, Orlando. Obras completas de Orlando Bitar: Estudos de Direito Constitucional e Direito do 

Trabalho, vol. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p 577. Discorrendo sobre o período mais acirrado do Judicial 
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Embora nesse modelo se possa atuar por ocasião do processo de construção das leis, 

ou seja, realizando preventivamente o controle jurisdicional de constitucionalidade desse 

processo, via de regra ele se configura um controle repressivo e centrado na aplicabilidade da 

Lei, entendida esta como “todo ato de legislação, realizado pelo poder competente e 

obedecidos os requisitos do ordenamento”. 
6
 

De todo modo, mediante atuação preventiva ou repressiva da jurisdição constitucional
7
 

no Controle de Constitucionalidade do Processo Legislativo, tal modelo é, segundo Oliveira, 

“a garantia das condições processuais para o exercício da autonomia pública e da autonomia 

privada dos co-associados jurídicos, no sentido da equiprimordialidade e da inter-relação 

entre elas”. 
8
  

Sendo assim, dada essa preponderância da jurisdição constitucional, não é sem razão 

que quase todos os olhos se voltam  para  estudar  o  Modelo Jurisdicional 
9
 de Controle da 

Constitucionalidade das Leis e do Processo Legislativo.
10

 Poucos são, porém, os que 

                                                                                                                                                         
review: “Que limites há, assim, para a autoridade judiciária? Confessou sinceramente o Justice Stone, vencido 

em United State vs. Butler. “Enquanto o exercício inconstitucional de poderes por parte do legislativo e do 

executivo está sujeito a restrições judiciais, o único freio sobre nosso próprio exercício de poder é o nosso 

sentido de auto-restrição”.  
6
  FERRAZ JR, Tércio Sampaio.  Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 4ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2003, p. 235. 
7
  POGREBINSCHI, Thamy. Controle de Constitucionalidade dos Decreti-Legge: uma experiência 

italiana. Revista de Informação Legislativa. Ano 37, nº 146 abr/jun 2000, p. 97/105. Neste artigo, a autora 

demonstra a polêmica reinante na Corte Constitucional italiana, a despeito de sua natureza jurídica ou política. 
8
   OLIVEIRA, Marcelo Cattoni. Devido Processo Legislativo. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2006, p. 167. 
9
  NEVES, Getúlio Marcos Pereira. Necessidade de controle preventivo de constitucionalidade de leis. 

Jus Navigandi. Teresina, ª 4, n. 38, jan.2000. Disp.  em 

http:\\www1.jus.coj.br/doutrina/texto.asp?id=111>.Acesso em 03 mai.2005.: Neste  artigo o autor  parte de fato  

no qual um Deputado Estadual, mesmo tendo consciência da inconstitucionalidade de uma proposição 

normativa, apresenta-a à Assembléia, ao argumento de que quem deve olhar inconstitucionalidade é o Supremo 

Tribunal Federal-STF.  O autor indaga  qual a razão da continuidade da tramitação da matéria até sua conversão 

em lei para, somente depois, a matéria ser encaminhada para o STF, para análise da constitucionalidade. E 

responde: “Mas será  o Supremo Tribunal Federal – para onde o autor da proposta ia remetendo a discussão – o 

órgão próprio para tal espécie de debate? E vale a pena o debate à custa de introdução no sistema de  uma norma 

imprestável? À partida, não: o atual sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é jurídico e sucessivo. 

E a razão de ser da prática do controle de constitucionalidade de normas visa exatamente impedir a introdução de 

normas defeituosas no sistema (...) Vistas as coisas desta maneira, e tendo em conta que o modelo brasileiro de 

controle de constitucionalidade de lei afastou o controle político para consagrar o jurídico(...)”.  Não comungo 

com a opinião do autor. 
10

  HABERMAS, Jügen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade, vol. I. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 346/347: “ A discussão sobre o tribunal constitucional 

– sobre seu atavismo ou automodéstia – não pode ser conduzida in abstracto. Quando se entende a constituição 
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desenvolvem estudos sobre a participação do Parlamento nos procedimentos de conformação 

constitucional das proposições normativas destinadas a serem transformadas em leis. 

Pode-se atribuir essa espécie de alheamento a tal questão às mudanças paradigmáticas, 

que possibilitaram tanto a descentralização da atividade legislativa, causada em grande 

medida pela hipertrofia do Poder Executivo, quanto a migração do Poder Político do 

Executivo para o Judiciário, na expectativa de garantia das realizações prometidas pelo Estado 

Social.  

Nesse quadro, é fato que se torna redutível o papel desempenhado pelo Poder 

Legislativo na formação da Agenda Legislativa. O tencionamento  criado por tal  situação 

termina por favorecer, na melhor das hipóteses, ao retardo na efetiva realização do Estado de 

Direito Democrático.  

É fato a existência de uma idealização acerca dos Tribunais Constitucionais, a qual é 

destacada por Habermas como resultado “de um estreitamento ético de discursos políticos, 

não estando ligada necessariamente ao conceito de política deliberativa”. 
11

    

No âmbito deste trabalho, têm-se, como foco de atenção, os códigos que regem o fazer 

legislativo, ou processo legislativo. Não importam para a pesquisa razões outras que não 

estejam no campo do Direito Constitucional, mesmo que se faça necessário, por algum 

momento, incursionar pelos campos da Ciência Política ou Sociologia do Direito. Sendo 

assim, o Controle de Constitucionalidade das Leis e do Processo Legislativo assume uma 

função, em última análise, de tentar compatibilizar a liberdade com a autoridade. 

                                                                                                                                                         
como interpretação e configuração de um sistema de direitos que faz valer o nexo interno entre autonomia 

privada e  pública, é bem-vinda uma jurisprudência constitucional ofensiva (offensiv) em casos nos quais se trata 

da imposição do procedimento democrático e da forma deliberativa da formação política da opinião e da 

vontade: tal jurisprudência é até exigida normativamente. Todavia, temos nos livrar de política deliberativa sob 

pressão permanente. Ele não pode assumir o papel de um regente que entra no lugar de um sucessor menor de 

idade.  Sob os olhares críticos de uma esfera pública jurídica politizada – da cidadania que se transformou na 

comunidade dos intérpretes da constituição – o tribunal constitucional pode assumir, no melhor dos casos, o 

papel de tutor”. 
11

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade, vol. I. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 347. 



17 

 

Para a realização dos objetivos deste estudo, adotou-se como método a pesquisa 

teórica, exploratória dos fenômenos jurídicos/normativos, levada a efeito por intermédio de 

veículos bibliográficos doutrinários e jurisprudenciais úteis para o esclarecimento da 

realização constitucional da produção legislativa. 

É certo dizer que a Constituição Federal fixou um modelo constitucional de processo 

fundado na principiologia, com especial destaque para o princípio do Devido Processo e, 

decorrente dele, para o da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, todos essenciais à 

pretensão de correção tanto na produção quanto na aplicação do Direito.  

Esse Modelo Constitucional de Processo tem aplicabilidade não só no Processo 

Judicial, mas também no Administrativo e no Legislativo.  O que distingue este último dos 

demais é que ele apresenta um maior nível de indeterminação, ou seja, é o que apresenta um 

maior número de variáveis a serem ponderadas e isto ocorre em razão do entroncamento 

jurídico/político que marca a produção legislativa.  

Apesar das enormes dificuldades enfrentadas pelo Estado Legislativo, a relevância do 

tema pesquisado está no papel que as leis e os códigos de condutas e de procedimentos 

assumem nos Estados de Direito Democrático. 

A Constituição Brasileira deixa isto patente ao consagrar, no Título II, Capítulo I, Art. 

5º, o princípio da igualdade jurídica ou da isonomia. A justificativa para isto está no 

permanente interesse público pela observância desses códigos, uma vez que eles têm estreita 

relação com a segurança e a paz social em uma sociedade aberta, diversificada em seus 

interesses.  

A busca pela conciliação desses interesses diversos, com vistas à segurança e à paz 

somente é possível em se tratando de regimes democráticos. Estes, assentados que devem ser 

na Lei aceitam as formas de controle como instrumentos para a manutenção da paz, da justiça 

e dos demais valores que o informam.  
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As autocracias, como se sabe, são refratárias a qualquer forma de controle. Em vez 

disso, elas suprimem os obstáculos que intervenham ou possam intervir no exercício do seu 

poder discricionário.  

A importância atribuída pela Constituição de 1988 ao Processo Legislativo, 

constitucionalizando-o quase que inteiramente, é inversamente proporcional ao interesse 

demonstrado pelos estudiosos pátrios da Teoria da Constituição e do Processo, razão pela 

quais muitas são as questões que ainda esperam respostas esclarecedoras.  

Entre nós, o Processo Legislativo ainda é visto e estudado sob perspectiva 

excessivamente dogmática, sem aprofundamentos que cientificamente esclareçam e retirem 

de cena as idéias fechadas, invariáveis e tradicionais que caracterizam o Direito Não-

Democrático. Exemplo disso é a idéia de que maioria é maioria e, sendo assim, tudo pode 

exatamente por ser maioria.   

Por outras palavras, não temos construída uma verdadeira Teoria da Legislação, a 

partir da qual sejam ventilados os aspectos mais peculiares do fazer legislativo. 

Sendo assim, para atender ao objetivo proposto, ou seja, compreender quais os  

fundamentos e os meios de que dispõe o Poder Legislativo para verificar a legitimidade 

constitucional no nascedouro das leis, inicia-se, no Capítulo 2, o estudo da evolução dos 

modelos  paradigmáticos de Estado que, ao longo do tempo e das circunstâncias de cada 

época, foram se consolidando nas grandes democracias ocidentais. Com isso, busca-se uma 

articulação desses paradigmas com o processo legislativo característico de cada um deles, 

incluído o Controle de Constitucionalidade.  

No paradigma do Estado Liberal, o homem viu, pela primeira vez, reconhecidos seus 

direitos individuais. Se o princípio da liberdade guarda a máxima efetividade no paradigma do 

Estado Liberal, isso é decorrência da distância que o Estado mantém da realidade social. O 

poder do Estado nesse paradigma serve exclusivamente para proteger a propriedade e a 
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liberdade de seus possuidores, daí não reconhecer a existência de privilégios de indivíduos ou 

classes. Por isso mesmo é que se pode dizer que é um Estado Elitista.  

Na virada ocorrida após a Primeira Guerra Mundial, surge o que se convencionou 

chamar de “Estado do Bem-Estar Social”, forte nas promessas de igualdade sustentada na 

garantia de direitos econômicos, sociais, coletivos e difusos. Aqui a igualdade abdica de seu 

aspecto meramente formalista. 

O projeto interventivo do Estado Social tem por objetivo estimular o crescimento e 

desenvolvimento das inúmeras atividades ligadas às áreas ditas estratégicas da Sociedade, 

como a Saúde, a Educação e a Previdência Social, pretendendo, com isso,  promover o bem-

estar social. 

 Para financiar essa intervenção, necessário se faz que o Estado possa arrecadar mais 

impostos da sociedade produtiva, para arcar com a cobertura dos custos dos direitos sociais 

mínimos prometidos.   

Esse modelo foi colocado em xeque, não pelo fato de haver se afastado de sua 

intenção igualizadora, mas em razão da política paternalista que lhe é peculiar e que inibe a 

autonomia privada dos cidadãos. Além do mais, é um modelo que promove o completo 

afastamento do cidadão da cena política, mesmo que aparentemente transmita a mensagem de 

que se trata de uma efetiva participação democrática.  

E tem mais: a necessidade cada vez maior de recursos para promover uma 

redistribuição destes pela Sociedade é responsável pelo fracasso de tal modelo, como o que 

ocorreu no Brasil. Aqui, mesmo assegurados constitucionalmente os direitos sociais básicos e 

fundamentais, não se conseguiu dar-lhes garantia de concretização, pela quase completa 

ausência de uma infra-estrutura que suportasse a ação provedora do Estado. 

Exaurido o modelo de igualdade material, posto que fundado em uma irrealidade, o 

novo paradigma que se apresenta
 
é o do Estado de Direito Democrático, pelo qual se pretende 
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em uma sociedade aberta e plural assegurar não uma igualdade material, como proposto pelo 

Estado Social, mas uma igualdade de participação dos cidadãos nas práticas estatais. A 

Democracia surge, assim, como um qualificativo da Constituição. 

 Nesse paradigma, exige-se “uma série de reposicionamentos como os que dizem 

respeito à moderna interpretação; à legitimidade do direito; e, ao estudo do processo 

legislativo como institucionalizador da vontade democrática dos cidadãos (...)”. 
12

 

 Opera-se, então, a substituição de uma jurisprudência conceitual e fechada, 

característica do Direito Liberal, por uma jurisprudência aberta e valorativa, fundada em um 

discurso racional dos valores éticos, o qual privilegia os interesses democráticos, com especial 

enfoque na idéia de soberania e no exercício de sua titularidade. 

Surge, nesse paradigma, a noção de espaço público ou esfera pública, que, para 

Habermas, seria a arena onde os atores da Sociedade Civil interagem mediante discussões 

públicas, produzindo um poder comunicativo somente possível através de condições 

procedimentais pré-estabelecidas. 

Em Habermas, no marco do Estado de Direito Democrático, o Direito deve ser 

procedimentalizado. Diferentemente do que ocorre nos paradigmas precedentes, a pesquisa 

pela legitimidade do Direito desloca-se do sujeito para o processo. Por isso, essa legitimidade 

não mais se deriva da mera e indiscutida obediência a processos formais de elaboração das 

leis, nem tampouco de fundamentações metafísicas ou morais de conteúdos unitários. 

Por tudo isto, a legitimidade do Direito na concepção procedimentalista de Habermas 

encontra-se nos procedimentos de livre formação da opinião e da vontade, tanto nas esferas 

legislativas quanto no campo da execução e da aplicação do Direito.
13

   

                                                 
12

   NEGRI, André Del. Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: Teoria da legitimidade 

Democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 23. 
13

    HABERMAS, Jurgen Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. vol. I, p. 305: “No modelo liberal a ligação estrita da 

justiça e da administração à lei resulta no clássico esquema da divisão de poderes (...) A distribuição das 

competências entre os poderes do Estado pode ser entendida como cópia dos eixos históricos de decisões 
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O Capítulo 3 trata dos princípios da separação de Poderes e da legitimidade do Direito 

com que o Poder se justifica. O Estado busca sua legitimação no Direito. Compreender as 

formulações e as técnicas que as materializam  se constitui, sem dúvida,  passo importante 

para a compreensão do atual estágio do Constitucionalismo, mormente a  influência que tais 

formulações exercem na orientação do Processo Legislativo.  

Acolhe-se, por uma questão didática, uma abordagem seqüencial dos paradigmas do 

Estado, a propósito do que se fez no Capítulo 2, procedida essa abordagem a partir da sua 

formulação teórica por Montesquieu e das técnicas que dão vida aos princípios, sem esquecer 

de apresentar algumas das críticas mais abalizadas que lhes são feitas. 

Em seguida, foram estudadas três das mais importantes teorias que intentam esclarecer 

a legitimidade do Direito. 

 Representando o Positivismo Jurídico, tem-se a teoria de Hans Kelsen, autor de maior 

destaque dessa escola do pensamento jurídico. O fundamento de tal teoria é a norma jurídica 

pura, com a completa exclusão dos elementos factuais e valorativos.  

Compreendendo a natureza sistêmica do Direito Legítimo, tem-se por pertinente o 

estudo da teoria de Niklas Luhmann acerca dos sistemas jurídicos e da legitimação 

procedimental.  

Por fim, a  teoria procedimentalista de Jürgen Habermas, que representa um novo 

momento da Democracia, com a sua teoria discursiva do Direito.  

                                                                                                                                                         
coletivas: a prática de decisão judicial é entendida como agir orientado pelo passado, fixado nas decisões do 

legislador político, diluídas no direito vigente; ao passo que o legislador toma decisões voltadas para o futuro, 

que ligam o agir futuro, e a administração controla problemas que surgem na atualidade. (...) as relações 

horizontais entre as pessoas  privadas, especialmente as relações intersubjetivas, não têm nenhuma força 

estruturadora para o esquema liberal da divisão de poderes”. 
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Em Habermas, o processo como resultado de uma ação discursiva assume lugar de 

destaque no centro do discurso constitucional, com a finalidade de integrar a Sociedade pela 

institucionalização da vontade democrática e racionalizada dos cidadãos.
14

   

           No Capítulo 4, faz-se uma abordagem da Hermenêutica Constitucional, suas 

peculiaridades e aplicação no Controle da Constitucionalidade pelo Poder Legislativo, a partir 

da tensão entre o Legislativo e o Judiciário, no que diz respeito a esse Controle, para a 

delimitação dos assuntos de natureza política ou interna-corporis. 

O ponto de partida são as questões colocadas por Peter Häberle e sua teoria 

republicana e democrática da interpretação constitucional. Com ela, busca-se promover uma 

articulação com a tarefa interpretativa que se desenvolve diuturnamente no processo 

legislativo parlamentar, com o objetivo de entender, mediante um esforço teórico 

argumentativo, o campo da produção da norma e o controle de constitucionalidade que se 

desenvolve no âmbito desse processo.   

A interpretação regimental e a limitação constitucional do legislador, colacionadas a 

partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também ganham enfoque neste 

Capítulo. 

O Capítulo 5, último deste trabalho, destina-se ao estudo do Processo Legislativo e do 

Controle de Constitucionalidade. Nele, o objetivo é compreender a evolução das teorias do 

Direito Processual, no iter que vai da idéia de instrumentalidade à instituição constitucional 

garantidora de direitos.  

                                                 
14

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2003, p. 326.: “De outro lado, porém, a constituição também não pode ser entendida como 

uma ordem judicial global e concreta, destinada a impor a priori uma determinada forma de vida sobre a 

sociedade. Ao contrário, a constituição determina procedimentos políticos, segundo os quais os cidadãos, 

assumindo seu direito de autodeterminação, podem perseguir cooperativamente o projeto de produzir condições 

justas de vida ( o que significa: mais corretas por serem equitativas). Somente as condições processuais da 

gênese democrática das leis asseguram a legitimidade do direito”. 
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Feito isso, passa-se a estudar o Devido Processo Constitucional, que é a matriz do 

Processo e do Procedimento Legislativo.  Apresentados os conceitos, os objetos específicos e 

os atos procedimentais, é momento de conhecer os vícios do Processo Legislativo.  

A forma de enfrentamento dos vícios constitucionais por ventura existentes no 

Processo Legislativo é a atividade de controle de constitucionalidade que, no âmbito do Poder 

Legislativo, é desempenhado por diversos órgãos e em diversas oportunidades mas, 

especialmente, pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação ou similares.  

O modelo de controle de constitucionalidade da atividade legiferante no Brasil segue o 

modelo norte-americano do judicial review, pelo qual cabe ao órgão jurisdicional competente 

exercer esse controle. Entretanto, isto não significa que os demais Poderes estejam isentos do 

exercício conformativo de suas atribuições à Constituição.  

Neste trabalho, cuida-se de responder sobre o que fundamenta o Controle da 

Legitimidade Constitucional das Leis e do Processo Legislativo, bem como sobre quais os 

meios que asseguram esse controle e que estão à disposição do Poder Legislativo. 

Fortes nestes aspectos são os Regimentos Parlamentares, que estão para o Processo 

Legislativo como o Código de Processo Civil está para o Processo Civil Judicial.  

Esses Regimentos Internos, editados mediante delegação constitucional para a auto-

organização dos Parlamentos, tratam de estabelecer a organização, as competências e os 

procedimentos afetos aos órgãos parlamentares e, por isso mesmo, a importância desses 

Códigos, complementares à Constituição, para o Processo Legislativo e o Controle de 

Constitucionalidade que nele se pode desenvolver.  
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2 AS MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS E A CONSTRUÇÃO DA 

DEMOCRACIA: O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

 

Neste Capítulo, o objetivo é estudar as mudanças paradigmáticas que ensejaram o 

aparecimento do Estado Liberal, do Estado Social e do Estado Democrático de Direito, como 

modelos de organização política da Sociedade, a partir da marcha do Constitucionalismo em 

diferentes momentos históricos.   

Se for certo que o paradigma no qual nos movemos é o que nos constitui enquanto 

sujeitos, também é certo sustentar que as mudanças paradigmáticas não correm por acaso. Do 

mesmo modo, as alterações nos paradigmas constitucionais são frutos de transformações 

ocorridas no seio da Sociedade e que repercutem diretamente em seu modo de enxergar a 

Política, a Economia, o Direito e a Vida.  

Mas as mudanças não ocorrem sem resistências. Afinal, não são todos os que, 

abertamente, reconhecem o esgotamento de uma concepção ou forma de ver o mundo por 

intermédio da qual ergueram sua compreensão. 

O modo de enxergar o homem no mundo tem evoluído com o desenvolvimento da 

própria Sociedade. Diferentes teorias são construídas na tentativa de oferecer suporte 

científico a tais mudanças.  

O que ressai desse esforço teorético representa um salto qualitativo dos modelos 

paradigmáticos, ao mesmo tempo em que abre a possibilidade de reconhecer a falibilidade e 

precariedade da condição humana, permitindo o aprendizado crítico e reflexivo.  

 Concorda-se com Arendt,
15

 que reconhece que a característica da condição humana – 

que aqui se estende para a Sociedade e para o Estado - não é apresentar-se como um ser-para-

a-morte, como diz Heidegger, mas um ser-natal, em aberto, capaz de liberdade, por seu poder 

                                                 
15

  ARENDT, Hanna. A vida do Espírito: O Pensar, o Querer e o Julgar. Trad. Antônio Abranches, César 

Augusto R. De Almeida e Helena Martins. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 266-267. 
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de inovar, de dar início, de se reinventar, de fazer nascer e renascer um mundo 

intersubjetivamente construído entre e em nós.   

Se as alterações constitucionais paradigmáticas ocorrem em razão de modificações  

nas relações de poder, são inevitáveis os reflexos no campo dos direitos que protegem as 

esferas públicas e privadas da vida, estabelecendo as novas ordens constitucionais outras 

dimensões de liberdade, de igualdade e de fraternidade que o homem pode desfrutar na vida 

em sociedade.  

É razoável entender que cada um desses paradigmas de constituição, em última 

instância, procura promover, em certa medida, a estabilidade no exercício da soberania,
16

 no 

intuito de alcançar a completa realização de um ideal de democracia.  

Antes, porém, do estudo individualizado desses modelos, considera-se a oportunidade 

para se inserir as noções essenciais e universais de três expressões-chave que serão utilizadas 

ao longo do trabalho e necessárias à compreensão do todo.   

Por primeiro, a noção de Constituição, que está na raiz do Estado Moderno.  

A principal causa da maioria das convulsões sociais e políticas que sacudiram a 

Europa e as Américas, nos séculos XVII e XIX, em violentos processos revolucionários, não 

foi mais que a expressão das lutas realizadas primeiramente pela nobreza e depois pelo 

Terceiro Estado – como era chamado o povo -, para obrigar o rei a adotar uma Constituição 

que definisse com clareza as relações de poder entre o Governo e o Povo. 

 Desse modo, a organização dos homens em sociedade já não depende mais dos 

desígnios de Deus. A organização da Sociedade agora se apresenta como responsabilidade 

                                                 
16

  REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5ª Ed revista, 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2000, p: 

137: “Podemos dizer – sem com isto transformar a soberania em uma entidade substancial, visto como o poder 

do povo é sempre redutível aos poderes do indivíduo, elemento último da ordem social – que a soberania é como 

um curso de água que escorre obedecendo à lei da gravidade e, de tempos a tempos, se alarga no remanso de um 

lago para, em seguida e inesperadamente, retomar a carreira e, mais abaixo, em leito mais amplo e profundo, 

fazer nova parada aparentemente tranqüila, mais longa talvez, mas sempre provisória”. 
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dos próprios indivíduos que, sob a ficção contratual ou pactista, devem administrar seus 

interesses.  

Ocorre que, para ordenar esses interesses e os processos de solução de conflito, torna-

se imprescindível a criação de uma cartilha de regras gerais e abstratas que vinculasse toda 

sociedade. Não havia evidentemente outra solução. O Positivismo Jurídico, ou seja, a redução 

do Direito a pura lei positiva impedia outra solução que não fosse a de estabelecer outra lei.  

Uma lei que, por mais alta na hierarquia das normas, diferencia-se das leis ordinárias.  

 Assim nasce a Constituição, a princípio com o intuito exclusivo de delimitar a 

expressão do poder do Rei, em nome de um bem maior: a liberdade dos cidadãos.  Não se 

deve esquecer que as leis, e entre elas a Constituição, podem muito, mas não podem tudo. 

É esse o aviso dado por Antígona: sem ius, a lex torna-se fraca e, ao mesmo tempo, 

tirânica. A aposta do Constitucionalismo reside inteiramente nisto: na capacidade da 

Constituição, estabelecida como lex, de se tornar ius. 
17

  Para Abbagnano,  vem de Sófocles a 

inspiração dos idealistas, quando, por intermédio de Antígona, apela para as leis imortais, 

eternas, não-escritas. 
18

 

Se a Constituição tem como objetivo instituir um Estado de liberdade, diz-se então que 

esta é uma Constituição Liberal, estudada mais adiante no item 2.1.  

Positivado na Constituição o princípio da liberdade, a idéia logo evoluiu para 

compreender que a  Carta Magna não devia atuar somente como controladora do Poder 

Político, mas também como reguladora do conjunto da vida social.  

A Constituição passa então a dispor sobre as normas pelas quais se devem pautar tanto 

os grupos sociais autônomos e soberanos quanto os indivíduos ou ainda os governantes. Nesse 

                                                 
17

   ZAGREBELSKY. Gustavo. A Lei, o Direito e a Constituição. Trad. António Rocha. Acessado em 

[http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030101.html ].  
18

   ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 523/524. 
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sentido, o objeto de proteção não é mais somente a liberdade do indivíduo, mas a da própria 

Sociedade e, por isso, diz-se Constituição Social, objeto de estudo do item 2.2. 

Sendo a Sociedade um organismo vivo, as mudanças decorrentes da evolução 

mostraram a insuficiência dos modelos anteriores. A legitimidade da Constituição não mais 

deriva exclusivamente dos princípios da liberdade e da igualdade nela estampados. Exige-se, 

agora, que a Constituição e as leis que a completam sejam editadas democraticamente, com a 

participação de todos nas discussões e decisões políticas, e mediante procedimentos pré-

estabelecidos.  Diz-se então que esta é uma Constituição Democrática, objeto do item 2.3.   

Sabendo-se que a primeira idéia de Constituição foi a de uma cartilha de direitos, 

pode-se aqui compreendê-la como “uma ordenação sistemática e racional da comunidade 

política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os direitos 

fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da divisão de poderes, o poder 

político”. 
19

 

 Assente à perspectiva adotada por Canotilho, a Constituição hoje não pode mais ser 

vista como “um pacto fundador e legitimador de uma acção prática racionalmente 

transformadora”. 
20

   

Ela vai além. A Constituição, para dizer-se assim, deve instituir a melhor forma 

organizativa possível e oferecer a melhor garantia de realização dessa organização. A sua 

existência depende assim de sua própria concretização. Desta forma, passa-se a reconhecer 

que a norma não se constitui uma decisão prévia, simples e acabada. Ao contrário, ela é uma 

                                                 
19

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 12/13. Este conceito 

apresentado por Canotilho é bastante rigorosa. Alerta ele que para os juristas pós modernos, essa idéia de 

centralidade, de atividade finalística e dirigente, não faz mais sentido. Para estes a Constituição “não é mais um 

direito ativo, dirigente e projectante, mas um direito reflexivo auto-limitado ao estabelecimento de processos de 

informação e de mecanismos redutores de interferências entre vários sistemas autônomos da sociedade (jurídico, 

econômico, social e cultural). Por isso se diz que o direito, hoje, - o direito constitucional pós moderno – é um 

direito pós-intervencionista (=processualizado, “dessubstantivado”, “neo-corporativo”, ecológico”, “medial”. 
20

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 14: “A constituição é 

um estatuto reflexivo que, através de certos procedimentos, do apelo e auto-regulações, de sugestões no sentido 

da evolução político-social, permite a existência de uma pluralidade de opções políticas, a compatibilização dos 

dissensos, a possibilidade de vários jogos políticos, a garantia da mudança através da construção de rupturas 

(TEUBNER,LADEUR)”. 
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construção e, como tal, cabe indagar os (e sobre os) participantes orgânicos quanto ao seu 

desenvolvimento e realização.  

É nessa indagação que tem insistido a Teoria Constitucional, ao menos na linha de 

pensamento de Peter Häberle. 
21

 Para ele, não existe norma jurídica - em especial a norma 

constitucional - senão norma jurídica interpretada. A interpretação, por sua vez, outra coisa 

não é senão trazer o texto à realidade e, sendo assim, não pode prescindir da remissão a outras 

categorias políticas e conjuntos sociais  conhecidos dos destinatários. 
22

 

Isto significa que interpretar um ato normativo nada mais é do que a busca por integrá-

lo à realidade, que se configura como autêntico espaço de conflituosidades e embates.  

Na pauta do Constitucionalismo, presente a questão de se saber se é possível à 

Constituição, no âmbito dessa diversidade e no espaço de uma sociedade globalizada, 

complexa e que se quer democrática, promover a integração social, assegurando e garantindo 

a integral fruição, pelos cidadãos, dos direitos nela expressos.   

Outra noção importante no âmbito deste trabalho é a de Estado. 

 Deve-se a Maquiavel, dentre os autores do Direito Político, a atribuição do sentido  da 

expressão, ao afirmar que “Todos os Estados, todas as senhorias que tiveram e têm autoridade 

sobre os homens, foram, e são, ou repúblicas ou principados”. 
23

  

Dessa definição de Maquiavel, é possível extrair que os elementos constitutivos do 

Estado são um “povo” que ocupa um determinado “território”, guiando-se por “um 

ordenamento jurídico”, o qual é formado pelo costume indistinto e pela autoridade do chefe, 

                                                 
21

  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

uma Contribuição para  a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. reimpressão 2002. 
22

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 37: “ A Constituição 

não deve ser estudada isoladamente. Pelo contrário, ela conexiona-se com outras “categorias” políticas e 

“conjuntos sociais” (Estado, sistema político, sistema jurídico, ordenamento, instituição) de relevante significado 

para a captação do mundo circundante/estruturante do político”.   
23

  MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 2ª Ed.Trad. Fernanda Pinto Rodrigues. Mira-Sintra: Publicações 

Europa-América, 1976, p. 13. 
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sem a vinculação sanguínea típica do Estado Absoluto e que caracteriza períodos anteriores ao 

tempo moderno. 
24

   

Entretanto, a consolidação do Estado só se verifica quando, adquiridos os meios de 

solucionar os conflitos existentes na Sociedade, torna-se capaz de administrar a justiça. 
25

 

 Acrescentando-se a esse conjunto um objetivo, é possível conceber o Estado como 

“uma sociedade organizada, com território e poder supremo, destinada a realizar o bem 

comum”. 
26

 

Esta é, sem dúvida, uma idéia centralizante sobre a qual não haveria problema algum a 

ser resolvido, não fosse a sociedade na qual vivemos tão diversificada e plural o quanto 

sabemos ser. Vive-se uma autêntica sociedade sem centro, multipolar e multiorganizativa. 
27

 

Nesse sentido, o Estado se afigura muito mais do que a mera reunião de um povo em 

um território sob a autoridade de um governo. Apresenta-se como uma realidade cultural, 

constituída historicamente pelas relações humanas e sua contradições. 
28

   

É essa realidade cultural que fortemente vincada pelas grandes contradições sociais e 

econômicas assume, na condição de depositária do Poder Político e da permissão para o uso 

da violência, o papel de catalisador das divergências e  dissidências da sociedade plural. 

                                                 
24

  VECCHIO, Giorgio Del. Lições de Filosofia do Direito. 5ª Ed., Trad. António José Brandão. Coimbra: 

Arménio Amado Editor, 1979, p. 523. 
25

  VECCHIO, Giorgio Del. Lições de Filosofia do Direito. 5ª Ed., Trad. António José Brandão. Coimbra: 

Arménio Amado Editor, 1979, p. 525: “Só por uma série de graus, depois de laboriosa gestação histórica, o 

Estado chega a constituir-se como poder super-gentílico, capaz de evocar exclusivamente a si a função de 

administrar a justiça, impondo observância das sentenças. Só então se conclui o processo de formação do 

Estado”. 
26

  PINTO, Agerson Tabosa. Teoria Geral do Estado. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2002, p. 24. 
27

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 15: “ A organização 

política não tem centro: (a) é um sistema de sistemas autónomos, auto-organizados e reciprocamente 

interferentes; (2) é multipolar e multiorganizativa. Com efeito, ao lado do “Estado” existem difusos pela 

comunidade, entes autónomos institucionais (ordens profissionais, associações) e territoriais (municípios, 

regiões). Daí a referência à perda de centro (do Estado concebido como organização unitária e centralizada) e a 

existência de um direito sem Estado, isto é, de modos de regulação (contratos, concertação social, negociações) 

constitutivos daquilo a que se poderá chamar  reserva normativa da sociedade civil”.  Ensina ainda Canotilho que 

o Estado se “constitui na forma de racionalização e generalização do político nas sociedades modernas”. 
28

  REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5ª Ed revista, 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 

9: “ O Estado é uma realidade cultural, isto é, uma realidade constituída historicamente em virtude da própria 

natureza social do homem, mas isto não implica, de forma alguma, a negação de que se deva também levar em 

conta a contribuição que consciente e voluntariamente o homem tem trazido à organização da ordem estatal”. 
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Por isto que inspira atenção quando, em determinados momentos, o Estado pretende 

ter seus interesses superpostos aos interesses da sociedade, a imagem da criatura que se volta 

contra o criador 
29

.   

Para a equalização das divergências de interesses presentes numa sociedade complexa, 

são instituídos pelo Direito que legitima o poder político os instrumentos de controle, 

inclusive o de constitucionalidade das leis e do processo legislativo, tema que será objeto de 

investigação mais adiante, no Capítulo 5. 

Para que o exercício do Poder Político possa alcançar a todos legitimamente, ele 

necessita de um veículo que neste caso é a Lei, nascida com a incumbência de organizar, 

coercitivamente, a vida e suas demandas e, ainda, sancionar os desviantes. 
30.

  

Afinal, é o Direito legislado responsável por determinar quais referenciais normativos 

a Sociedade deve observar para que ocorra a estabilização de perspectivas formal e 

materialmente generalizadas. Entretanto, só se pode falar em lei, considerado o seu mais 

amplo sentido, após instituição do Parlamento, que aparece na história constitucional como 

um órgão de natureza representativa e, por isso, única instituição qualificada para expressar, 

mediante normas jurídicas, a vontade dos cidadãos.   

                                                 
29

  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2004: “O Estado manifesta-se, pois, como criação deliberada e consciente da vontade dos indivíduos que o 

compõem, consoante as doutrinas do contratualismo social. Sua existência seria, por conseqüência, teoricamente 

revogável se deixasse de ser o aparelho de que se servo o Homem para alcançar, na Sociedade, a realização de 

seus fins. Mas, como o Estado é monopolizador do poder, o detentor da soberania, o depositário da coação 

incondicionada, torna-se, em determinados momentos, algo semelhante à criatura que, na imagem bíblica, se 

volta contra o criador. Daí o zelo doutrinário da filosofia jusnaturalista em criar uma técnica da liberdade, 

traduzida em limitação do poder e formulação de meios que possibilitem deter o seu extravasamento na 

irresponsabilidade do grande devorador, o implacável Leviatã”. 
30

  BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 2ª Ed. Rev. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani 

Bueno Sudatti. Bauru. São Paulo: Edipro, 2003, p. 25/26: “Nem bem começamos a deslocar o olhar para o 

mundo do normativo e uma das razões de maior surpresa é que este mundo é enormemente vário e múltiplo. As 

normas jurídicas, às quais dedicaremos de modo particular a nossa atenção, não passam de uma parte da 

experiência normativa. Além das normas jurídicas, existem preceitos religiosos, regras morais, sociais, 

costumeiras, regras daquela ética menor que é a etiqueta, regras de boa educação, etc.(...)  Todas essas regras são 

muito diversas pelas finalidades que perseguem, pelo conteúdo, pelo tipo de obrigação que fazem surgir, pelo 

âmbito de suas validades,pelos sujeitos a quem se dirigem. Mas todas têm em comum um elemento característico 

que consiste, como veremos melhor em seguida, em ser proposições que têm por finalidade de influenciar o 

comportamento dos indivíduos e dos grupos, de dirigir as ações dos indivíduos e dos grupos rumo a certos 

objetivos ao invés de rumo a outros”. 
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Contudo, ao falar em Lei, não se pode olvidar o texto fundador da nossa civilização 

jurídica –  Antígona -, de Sófocles. Permita-se aqui pequena digressão sobre a obra que, 

narrando uma tragédia, promove profunda reflexão sobre a lei, como algo que pode ser 

maravilhoso ou terrível, a partir de uma disputa entre norma moral e lei do poder.  

A luta mortal entre Antígona e Creonte colocava os cidadãos de Atenas reunidos para 

a representação teatral, perante o irresoluto conflito político que, nessa época, dividia ânimos 

e facções. 
31

  

 De um lado, as raízes tradicionais da cidade, o ius “não escrito e não mutável que não 

é de ontem nem de hoje, mas de sempre, cuja revelação se desconhece; o ius que faz apelo à 

estrutura gentílica originária da polis, enraizado nos laços vitais e, portanto, no culto dos 

mortos, reforçado pelo sentido da honra e da fidelidade singular. 
32

  

              Do outro lado, a força inovadora de uma sociedade-estado, fundada em leis 

vitoriosamente proclamadas e que exigem obediência uniforme e incondicionada. Essas leis 

ignoram as relações interpessoais e familiares, arrastam Eros, amor conjugal, sentimento 

paterno, fraterno e filial. Elas reconhecem apenas cidadãos indiferenciados e são garantidas  

pelo elemento masculino da Sociedade: o rei, único e supremo legislador.
33

  

             O fundamental nessa tragédia grega é que Antígona representa o início da consciência 

da inevitabilidade histórica da lei.  Isto é que é importante, um verdadeiro marco. 

                                                 
31

  SÓFOCLES. A Trilogia Tebana: Édipo Rei; Édipo em Colono e Antígona. Trad. do grego, introdução 

e notas: Mário da Gama Kury, 6ª Ed. Rio de Janeiro, 1997.  
32

  SÓFOCLES. A Trilogia Tebana: Édipo Rei; Édipo em Colono e Antígona. Trad. do grego, introdução 

e notas: Mário da Gama Kury, 6ª Ed. Rio de Janeiro, 1997, p. 214: “ Mas Zeus não foi arauto delas para mim, 

nem essas leis são as ditadas entre os homens pela Justiça, companheira de morada dos deuses infernais; e não 

me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas 

divinas, não estritas, inevitáveis; jaó é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, 

sem que ninguém possa dizer quando surgiram”.  
33

  SÓFOCLES. A Trilogia Tebana: Édipo Rei; Édipo em Colono e Antígona. Trad. do grego, introdução 

e notas: Mário da Gama Kury, 6ª Ed. Rio de Janeiro, 1997, p:  224: (...)  Já que a surpreendi, só ela na cidade 

toda, em ostensiva oposição às minhas ordens, não serei um mentiroso diante da cidade: mato-a! Que invoque 

Zeus, o protetor do parentesco, se lhe aprouver. Se eu for criar parentes meus na desobediência, inevitavelmente 

hei de enfrentá-la com maior razão nos outros. Aquele que na própria casa é cumpridor de seus deveres, mostrar-

se-á também correto em relação ao seu país. Se alguém transgride as leis e as violenta, ou julga ser capaz de as 

impingir aos detentores do poder, não ouvirá em tempo algum meus elogios; muito ao contrário, aquele que entre 

os homens todos foi escolhido por seu povo, deve ser obedecido em tudo, nas pequenas coisas, nas coisas justas 

e nas que lhes são opostas”. 
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 É de se notar que se trata da mesma lei do poder que hoje invade as esferas públicas e 

privadas da existência humana. A diferença é que hoje ela é potencializada pelo 

extraordinário e incessante desenvolvimento das ciências e das aplicações tecnológicas que  

abrem novos e ilimitados campos à intervenção legislativa.  

O resultado desse processo evolutivo é a multiplicação das leis destinadas à proteção 

dos direitos pessoais, sempre a requerer novas leis adequadas às inovações, 
34

 em um 

autêntico movimento circular.  

             Por isso, não se afigura desarrazoado dizer que o mundo do Direito está saturado de 

leis. A legalidade, como correspondência à lei, ficou a ser apenas unidade de medida jurídica 

e desautorizou a legitimidade, como correspondência ao direito. 
35

 

   Chegou-se a um estágio em que, mesmo a linguagem comum, registra esta trajetória, 

no fim da qual a Lei devorou o Direito e a Legalidade suplantou a Legitimidade. De igual 

modo, a linguagem especializada como na expressão “Estado de Direito” passou a significar, 

na realidade, um Estado de leis, o qual faz parecer perfeitamente natural a legalização 

progressiva de todas as esferas da vida.  

Outra leitura possível sobre a expansão do campo legislativo, parte de considerar essa 

inflação legislativa como resultado da fragilidade do sistema normativo, o qual não 

acompanha as exigências sociais e só reconhece leis.  

Nesse passo, não força concluir que a única solução para conformar a nova realidade é 

legislar novamente, construindo, como acima se disse, um autêntico círculo vicioso, ou 

melhor, uma espiral que acaba  por conduzir ao desgaste da Lei e, com isso, a uma erosão 

                                                 
34

  ZAGREBELSKY. Gustavo. A Lei, o Direito e a Constituição. Trad. António Rocha. Acessado em  

[http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030101.html ].  
35

  ZAGREBELSKY. Gustavo. A Lei, o Direito e a Constituição. Trad. António Rocha. Acessado em  

[http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030101.html ]. 
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progressiva do sentido de legalidade. A partir dessa constatação, pode-se mesmo  estabelecer 

uma relação perversa: quanto mais leis, mais ilegalidade. 
36

 

É fato que a Lei tem sido o instrumento preferencial para todas as aventuras do poder, 

independente da ideologia. Ela esteve ao serviço, sucessivamente, da razão revolucionária dos 

jacobinos; do compromisso moderado entre o monarca e a burguesia liberal, contra o 

Socialismo; do autoritarismo liberal dos finais do século XIX; das reformas democráticas do 

início do século XX e das ditaduras de direita e de esquerda que se seguiram. A lei era a lei, 

benéfica ou maléfica, moderada ou cruel, e nenhum outro direito se lhe podia opor. 
37

 

  Nesse diapasão, o Direito tornou-se lei única e a lei, poder único, absoluto. Apesar 

disso, não se consegue imaginar nada de diferente e por isso a imensa necessidade da 

presença de permanente atividade de controle sobre os processos de produção e de aplicação 

das leis. 

Sendo assim, pode-se compreender a Lei como “um acto normativo geral e abstracto 

editado pelo Parlamento, cuja finalidade essencial é a defesa da liberdade e propriedade dos 

cidadãos”. 
38

 De um lado, ela traça os limites da atuação normativa do Executivo e, de outro, 

define as idéias de justiça assenhoreadas pela maioria parlamentar.  

Significa ainda que a Lei deva ir além de simplesmente estabelecer referências de 

comportamento. Necessita considerar o espaço precário de integração em que se realiza, “em 

última instância, através das realizações de entendimento de sujeitos que agem 

comunicativamente, isto é, através da aceitabilidade de pretensões de validade”. 
39

 Para 

                                                 
36

  ZAGREBELSKY. Gustavo. A Lei, o Direito e a Constituição. Trad. António Rocha. Acessado em  

[http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030101.html ]. 
37

  ZAGREBELSKY. Gustavo. A Lei, o Direito e a Constituição. Trad. António Rocha. Acessado em  

[http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030101.html ]. 
38

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 15.  
39

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade. vol. I. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 113/114: “Conforme vimos no primeiro capítulo, o 

conceito do direito subjetivo desempenha um papel central na moderna compreensão do direito. Ele corresponde 

ao conceito de liberdade de ação subjetiva: direitos subjetivos (rights) estabelecem os limites no interior dos 

quais um sujeito está justificado a empregar livremente a sua vontade. (...) Porém, o direito não pode satisfazer 

apenas às exigências funcionais de uma sociedade complexa, devendo levar em conta também as condições 
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consideração desse espaço precário de integração, exige-se superar as tradições liberais e 

republicanas que marcam as democracias ocidentais.  

A idéia de lei no sentido acima apresentado mostra-se  insuficiente  como  fonte de   

direito,  por transportar, “à semelhança da idéia de Constituição, a ambição iluminista-

racionalista do „sujeito‟ moderno: „codificar‟ a ordem jurídica e „armazenar‟ duradouramente 

as bases gerais dos regimes jurídicos”. 
40

  

Essa ambição termina por promover a “juridicização” do mundo, a 

“parlamentarização” legiferante da vida, a “regulamentação” perfeccionista da vida social. 

Não bastasse a crise da lei decorrente da inflação legislativa, essa crise é ainda agravada pela 

insistência em não permitir a participação dos “equivalentes funcionais reguladores, 

alternativos do direito”, incluídas aí as esferas do mercado, da autonomia contratual e dos 

negócios informais no campo das decisões políticas.
 41 

Para o enfrentamento da crise da Lei, um dos caminhos apontado pelos pós-modernos 

é o de se passar a considerar “os mecanismos de auto-regulação da sociedade”. Entretanto, 

Canotilho alerta para os cuidados que inspiram a abertura demasiada dos “processos de 

polarização regulática”, uma vez que “as alternativas „extrajurídicas‟ ou „extralegais‟ não 

substituem, por enquanto, a função formal e material das regulações normativas dos poderes 

públicos legítimos”. 
42

 

Sem a superação desse impasse, ensina Canotilho, não se arrefecerá a crise da Lei, 

nem a crise do Parlamento e nem tampouco a crise do Estado.
 43

 

                                                                                                                                                         
precárias de uma integração social que se realiza, em última instância, através das realizações de entendimento 

de sujeitos que agem comunicativamente, isto é, através da aceitabilidade de pretensões de validade”. 
40

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 16. 
41

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 16: A conseqüência 

desse modelo “ é a perda ou o declínio seu valor normativo”, que em outras palavras significa a crise da lei.   
42

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 17. 
43

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 16: “ Mas alguma coisa 

fica das críticas e sugestões dos pós-modernos, designadamente a idéia da necessidade de se tomar em 

consideração os mecanismos de auto-regulação da sociedade, conducentes: (1) à libertação de determinados 

domínios da vida de uma regulamentação racionalmente finalística através do direito (desjuridificação através 

da deslegalização); (2) acolhimento de regras extralegais e de equivalentes funcionais do direito, como por ex., 
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Qual é a saída? A saída para esse impasse consiste, segundo as teorias democráticas do 

Direito, em chamar ao diálogo, igualitariamente, os destinatários da norma. 

Considerados “co-autores” da norma, os destinatários devem participar de sua 

formação, expressando democraticamente suas opiniões e vontades e vê-las transformadas em 

leis jurídicas, hierarquizadas em um ordenamento, cujas premissas básicas são: A 

Constituição como norma primeira do ordenamento jurídico e  que esta Constituição seja o 

resultado da legítima manifestação do Poder Constituinte. 
44

 

Essas premissas representam a consagração do Positivismo Jurídico defendido na obra 

de Hans Kelsen, 
45

 para o qual, o Direito nasce da racionalidade e tem como fundamento a 

autoridade do Estado, autoridade esta que deve ser exercida com a primazia absoluta da Lei 

sobre qualquer outra fonte de direito. Parte-se da compreensão sobre a plenitude do 

ordenamento jurídico e a interpretação dada ao princípio da separação de poderes. 

Apresentadas as noções de Constituição, Estado e Lei que serão utilizadas ao longo 

deste trabalho, retoma-se aqui o estudo das mudanças paradigmáticas ocorridas por meio dos 

embates travados por  duas grandes tradições políticas, com vistas à  construção do Estado 

Democrático de Direito.    

 

 

 

                                                                                                                                                         
a “concertação de interesses”, a governação através de “persuasões” e de “consultas”, a recepção de “códigos de 

ética”, a adesão a “recomendações” e “normas  técnicas”; (3) direção ou autodireção situativa através de um 

direito reflexivo que fixe as regras do jogo aos “actores” sociais, sem impor autoritariamente soluções 

substantivas”.  
44

  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 45: “Da rigidez emana, como primordial conseqüência o princípio da supremacia da constituição que, no dizer 

de Pinto Ferreira, “é reputado como uma pedra angular, em que assenta o edifício do moderno direito político”. 

Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos 

os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É 

enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estrutura deste e a organização de seus 

órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais do Estado, e só nisso se notará sua superioridade em 

relação às demais normas jurídicas”. 
45

  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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2.1  O ESTADO LIBERAL 

 

 Somente a partir das Constituições Abstencionistas da Inglaterra, no século XVII, e 

da França, no século XVIII, é que se pode falar em paradigma do Estado Liberal, cujo foco 

principal se limita à defesa da ordem e da segurança pública, no intuito de proteger a 

propriedade privada, os direitos individuais e a liberdade.  

Porém, em vez da proteção universal dos direitos individuais e da liberdade, o Estado 

Liberal limita-se a oferecer proteção exclusiva da propriedade, sendo que, no primeiro 

momento, aos proprietários de terras. Estes são os únicos a poder exercitar os direitos 

políticos estabelecidos pela Constituição Liberal. 
46

 

A característica desse modelo, como diz o próprio nome, é o primado da liberdade, no 

sentido de liberdade econômica. O Estado não intervém na economia, deixando-a sob a 

responsabilidade exclusiva dos indivíduos. Ficando ausente, permite que o grande capital 

passe a explorar o trabalho, aumentando a pobreza e a desigualdade econômica e social que a 

Revolução Industrial não só acentuou como espalhou ao redor do mundo.  

Pode-se dizer, também, que o Estado existe nesse período para atender à esfera 

privada dos indivíduos proprietários de terras e outros bens, deixando-os livres para 

empreender conforme estabeleciam as leis do mercado, que, entendem os liberais, garantem, 

por si sós, a sustentação da economia. 
47

 

                                                 
46

  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2004, p 44: “Permitia, ademais, à burguesia falar ilusoriamente em nome de toda a sociedade, com os direitos 

que ela proclamara, os quais, em seu conjunto, como já assinalamos, se apresentavam, do ponto de vista teórico, 

válidos para toda a comunidade humana, embora, na realidade, tivesse bom número deles vigência tão-somente 

parcial, e em proveito da classe que efetivamente os podia fruir”. 
47

  BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. 1ª Ed. Trad. Luiz João 

Baraúna. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974, p 09/14: “O Princípio da utilidade. A natureza 

colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete 

apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores 

está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado e, por outra, a cadeia das 

causas e dos efeitos(...) Mostramos acima que a felicidade dos indivíduos de que se compõe uma comunidade – 

isto é, os seus prazeres e a sua segurança – constitui o objetivo, único objetivo que o legislador deve ter em vista, 

a única norma em conformidade com a qual todo indivíduo deveria, na medida em que depende do legislador, 

ser obrigado a pautar o seu comportamento”.  
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 A tradição liberal, oriunda do pensamento de John Locke, instaura o primado da 

liberdade, que passa a ser vista como direito à autodeterminação privada, no tocante à 

propriedade e à felicidade.  

No paradigma do Estado Liberal, o exercício dos direitos de liberdade deve ser 

garantido perante os outros indivíduos e a própria organização política estatal. Os direitos de 

liberdade têm por objetivo assegurar aos indivíduos as realizações de suas ações e as 

utilizações de suas posses como melhor lhes convier. 

No que se refere à igualdade, estimam-na vinculada aos limites da lei da natureza. Os 

direitos de igualdade visam conceder reciprocidade ao poder e à jurisdição, mas sem que isto 

se constitua em licenciosidade. 
48

 

 Em Locke, a sociedade política se origina a partir da renúncia que os indivíduos fazem 

dos seus direitos naturais à comunidade, a qual passa a arbitrar os conflitos seguindo as leis 

jurídicas estabelecidas.   

Quanto ao processo de produção das leis, Locke ensina que, mesmo exercendo o 

Legislativo o poder supremo, ele não chega a ser absolutamente arbitrário, posto que o poder 

de legislar é limitado aos termos da delegação recebida do povo. 
49

   

Em face dessa limitação, entende Locke não poder o legislador aprovar leis arbitrárias 

ou contrárias à natureza da delegação recebida da Sociedade. Também não pode o legislador 

delegar a competência legislativa recebida do povo, que espera da ação legislativa a certeza 

jurídica, a paz e a tranqüilidade. 
50

 

                                                 
48

  LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo – Livro II. In: MORRIS, Clarence (Org.) Os grandes 

filósofos do direito. Trad. Reinaldo Guarany. São Paulo, 2002, p. 133/134  
49

  LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo – Livro II. In: MORRIS, Clarence (Org.) Os grandes 

filósofos do direito. Trad. Reinaldo Guarany. São Paulo, 2002, p. 149. 
50

  LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo – Livro II. In:MORRIS, Clarence (Org.) Os grandes 

filósofos do direito. Trad. Reinaldo Guarany. São Paulo, 2002, p. 149  
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 A forma como Locke compreende a limitação do poder está diretamente relacionada 

ao consentimento, ao direito natural e à virtude dos governantes. Diz-se mesmo da sua 

ingenuidade e otimismo em face da maneira de certo modo utópica como percebe o exercício  

do poder político. 
51

  

 Entretanto, nenhuma obra é tão cara ao Liberalismo quanto o “Espírito das Leis”, de 

Charles Louis de Secondat – Barão de Montesquieu. Sua obra, inspirada na luta contra o 

Absolutismo, é dotada de grande radicalidade quanto à necessidade de controle do poder. Para 

ele, esse controle somente se faz dividindo o poder.  

Sem dúvida, o ponto mais alto da teoria de Montesquieu é a promoção de uma 

distribuição efetiva e prática do poder político entre os titulares efetivamente diferenciados. 
52

 

Esse modelo de Direito Liberal torna-se o modelo de direito do modo capitalista de 

produção e tem na representação popular manifestada por intermédio da maioria legislativa, 

seu único requisito de validade. 
53

 A manifestação inequívoca da maioria parlamentar é o 

único critério de controle de constitucionalidade no Processo Legislativo no paradigma do 

Estado Liberal.   

                                                 
51

  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2004, p 46/47: “(...) o publicista inglês ainda não se capacitara daquele princípio sábio da experiência universal, 

referido por Montesquieu, segundo o qual todo poder tende a corromper-se e todos os que o possuem tendem a 

ser levados, mas cedo ou mais tarde, a abusar de seu emprego”. 
52

  GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p 308: “De um lado, a preocupação de ponderar ou de limitar o Poder constitui, para o humanismo 

jurídico da modernidade, um princípio inerente ao próprio direito político. Este princípio se firma de maneira 

tanto mais imperativa porque se sabe doravante que, para remediar os malefícios da vontade de potência, é 

preciso, a um só tempo, consolidar os âmbitos do Poder e lhe atribuir limites fixando as competências das 

instituições”. “Para que não se possa abusar do Poder”, dizia Montesquieu, “é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder refreie o Poder”.  
53

  GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

2005, p.101: “Modelo de direito do modo de produção capitalista, sua primeira peculiaridade é a universalidade 

abstrata. Os seres concretos que dão sustentação às suas funções estão distribuídos em duas categorias 

uniformes: as pessoas e as coisas. Se, de uma parte, no capitalismo tardio já se desuniformizaram as coisas (bens 

de produção e bens de consumo), a uniformidade (universalidade abstrata) das pessoas – sujeitos de direito – é 

mantida, na instância do direito, como pressuposto necessário do modo de produção capitalista. A igualdade 

(perante a lei) e a universalidade das formas jurídicas, arrematadas na sujeição de todos ao domínio da lei 

(legalidade), é fundamental à estruturação desse modo de produção”.   
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Outra peculiaridade do Direito Liberal, forte em Bentham, é a pretensão de 

racionalidade. Para ele, o domínio da racional - previsão e calculabilidade – corresponde à 

racionalidade do mercado.
 54

 

  Cria-se no Estado Liberal o fetichismo da norma jurídica, da mesma forma que 

ocorre com a mercadoria fetichizada na instância econômica. 
55

  

Certamente em razão dessa pretensão de racionalidade extrema, no Modelo Liberal o 

Estado apresenta-se como o fantasma a rondar os indivíduos. O poder do Estado está em 

permanente antagonismo com a liberdade da Sociedade, que, no dizer de Bonavides, se 

constitui na “poeira atômica de indivíduos”. 
56

  

Apesar dessa limitação, deve-se entender o problema da liberdade em confronto 

dialético com a realidade estatal. Apesar de reconhecido o seu formalismo supremo, o Direito 

Liberal reflete a luta na qual os indivíduos, enquanto titulares de direitos inatos, combatem as 

atitudes despóticas.  

Como elemento delimitador de paradigma do Estado Liberal, Habermas anota a 

Jurisdição Constitucional. Ao seu entender, essa Jurisdição, muito mais que atuar nas disputas 

entre órgãos, controlar a constitucionalidade das leis e julgar recursos constitucionais, está 

diretamente relacionada com a principal viga do arcabouço do Direito Liberal, alcançando o 

princípio da separação ou da ponderação de poderes, 
57

 como se verá mais adiante no Capítulo 

3. 

                                                 
54

  BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. 1ª Ed. Trad. Luiz João 

Baraúna. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974, p 71: “ Ora, a ética privada tem por objetivo a 

felicidade, sendo este também o da legislação. A ética privada diz respeito a cada membro, isto é, à felicidade e 

às ações de cada membro, de qualquer comunidade que seja; a legislação, por sua vez, tem a mesma meta. Até 

aqui, portanto, a ética privada e a arte da legislação andam de mãos dadas. Além disso, o fim a que ambas têm 

em vista – ou deveriam ter – é da mesma natureza.(...). Em que reside então a diferença? No fato de que os atos 

com os quais devem ocupar-se, embora sejam convergentes em grande parte, não são perfeita e inteiramente os 

mesmos (...)”. 
55

  GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6ª ed. Rev. e Ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 102. 
56

  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª Ed. 2ª tir. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 

40. 
57

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. vol. 1 Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, , p.299/300. 
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 A competência atribuída ao Tribunal Constitucional para o controle em abstrato de 

normas coloca-o em direta concorrência com o Parlamento, “legitimado democraticamente”  

para o exercício desse controle, pelo menos até o momento da votação. 
58

  

 É de se pensar, em razão da concorrência que o Modelo Liberal estabelece entre 

Parlamento e Tribunal Constitucional, a possibilidade desse autocontrole ser exercido também 

pelo legislador, por exemplo, mediante a constituição de uma comissão especial, na qual 

estejam também incluídos juristas especializados. 

A vantagem de tal sistema é permitir ao legislador a reflexão acerca dos conteúdos 

normativos dos princípios constitucionais, invocáveis na oportunidade das deliberações. 
59

 

 O equilíbrio do sistema de poder, em uma visão discursiva, dá-se exatamente pela 

assimetria na distribuição desses poderes, de modo que quem legisla não tem o poder de 

executar a administração, nem o de exercer a jurisdição.  

Quem exerce o poder de administração, por sua vez, não pode estabelecer as normas 

pelas quais pautará sua atuação, nem exercer a jurisdição em caso de solução de conflito.  

 De igual modo, o exercício da jurisdição não autoriza legislar sobre as normas com as 

quais se decidirá, nem apreciar a discricionariedade do exercício da administração. 
60

 

 Outra característica do Modelo Liberal é a criação de grandes consensos a respeito de 

idéias de interpretação e aplicação do Direito, as quais não devem ser questionadas. O 

resultado disso é que se retira do sistema do Direito a possibilidade de apreciações 

                                                 
58

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. 1 Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 300: “ A  concorrência do tribunal constitucional com 

o legislador legitimado democraticamente pode agravar-se no âmbito do controle abstrato de normas. E, para 

saber se uma lei decidida pelo parlamento é conforme à constituição, ou ao menos, não contradiz a configuração 

coerente do sistema dos direitos, esta questão é submetida a um reexame judicial. Até a votação, esta é uma 

questão que o parlamento tem que decidir”. 
59

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. vol. 1.Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 300: Para Habermas, a manutenção dessa competência 

no parlamento, tem por finalidade mantê-lo no  controle dos conteúdos e princípios constitucionais.   
60

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. 1. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 300: Nesse passo, Habermas passa a considerar que 

admitindo a inversão ou o mero desequilíbrio dessas competências, atenta contra o princípio mais específico do 

direito liberal no que se refere ao controle do poder.  
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principiológicas, em razão mesmo de não permitir a realização de uma interpretação 

construtiva.  

É justamente por realizar essa interpretação construtiva do Direito que a jurisdição 

constitucional participa da dissolução do paradigma liberal. Essa dissolução, tida como 

inevitável, segundo Böckenforde, marca a passagem do Estado Parlamentar Legislativo para o 

Estado de Jurisdição Constitucional. 
61

  

O Estado Parlamentar tem o seu apogeu no Modelo Liberal, exatamente por permitir 

que as decisões políticas fossem relativizadas com o pensamento das Casas Legislativas, 

como uma autêntica tradução, ou melhor, representação, da aceitação pelos  governados sobre 

tais decisões. 
62

 

Ao permitir a participação do Parlamento no processo de decisão, o Modelo Liberal 

tem na sua atuação uma efetiva ponte entre a ordem e a obediência, trazendo à luz, pela 

primeira vez, representativamente, a vontade dos governados.  

 Forte em Bonavides, a representação assume o significado de bilateralidade, qual 

“sujeito e objeto, a saber, governantes e governados deviam compor politicamente, uma só 

entidade. O poder parlamentar ou poder representativo em ascensão não tinha assim mais 

objetivo que este e, como o poder representativo exprime participação, em toda idéia 

representativa ou parlamentar estampa-se já o germe do princípio democrático”. 
63

 

Sendo assim, Democracia e Parlamento são perfeitamente imbricados. Veja-se que, 

enquanto Parlamento significa participação e representatividade, Democracia tem o sentido de 

“uma escala métrica em que se projetam distintos graus de participação”. Por isto se diz que o 

                                                 
61

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. 1.Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003,  p. 314: “ Tal consideração não esclarece se o recurso 

inevitável a tais normas de fundo inspirada politicamente, a qual, segundo a lógica da divisão de poderes, deveria 

ficar reservada ao legislador democrático”. 
62

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

221: “O prestígio dos Parlamentos resultou exatamente da conexidade das casas representativas com a formação 

da vontade oficial, na medida em que esse vontade ( a vontade governante) vinculou sua respectiva subjetivação 

aos governados”. 
63

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

221/222. 
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“liberalismo – enquanto expressão da filosofia triunfante – se domiciliava nos Parlamentos”. 

64
  

Como se vê, esta nova técnica de governo implantada pelo paradigma liberal,   

atendendo aos marcantes apelos históricos e sociais para a contenção do Poder Absoluto, tem 

o seu forte no Poder Legislativo, tido como o órgão máximo da soberania. Tanto assim que os 

parlamentos foram chamados a constituir os fundamentos das novas instituições. 

Nesse momento histórico, a Classe Dominante – a Burguesia – via no Parlamento o 

fórum adequado para onde deviam ser carreadas as mais elevadas discussões sobre os 

princípios e as verdades. Daí advém os conceitos de hegemonia legislativa e de superioridade 

na busca de consensos que, aos olhos liberais, somente o Parlamento pode,  legitimamente, 

estabelecer.                 

A síntese desse pensamento está em que os liberais vêm no parlamento o triunfo da 

participação dos governados e a presença doravante inarredável do princípio há pouco tão 

incômodo às realezas absolutas. 
65

     

 No século seguinte – séc. XIX –, vê-se o início do definhar do Parlamento, 

transformado em simples e neutral técnica de governo.  

A diminuição do poder de legislar - que lentamente migra para o Poder Executivo que 

vai, gradativamente, assumindo a tarefa de atender a todas as demandas sociais que lhes são 

formuladas por diversos grupos de interesses -, não desaparece da Sociedade o interesse pelo 

Parlamento, tão bem lembrado em momentos de severas crises institucionais. 
66

    

                                                 
64

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

222/223.: “ (...) Todos os sistemas representativos e parlamentares serão mais ou menos democráticos, porquanto 

estão sempre penetrados de um mínimo de consenso manifesto ou explícito. A aferição se fará segundo a 

extensão que as diferentes formas políticas nas quais se institucionaliza o governo abrem à presença efetiva da 

vontade dos governados(...)”. 
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  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

224. 
66

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

225. 
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O curioso é que os analistas da Política e do Direito tratam das aludidas crises do 

Parlamento, da Constituição, das leis, de autoridade, do Presidencialismo e outras tantas mais 

inerentes ao exercício do Poder e do Direito, que nos leva a pensar  em sua origem e se  ainda 

é possível restaurar o prestígio dos Poderes, especialmente do Poder Legislativo. 

Na origem das crises, o desencanto com os poderes da soberania, como resultado das 

transformações ocorridas no século XX, por intermédio das quais se atribuiu ao Poder 

Executivo assumir, isoladamente, a intervenção na solução de conflitos éticos, culturais, 

econômicos e religiosos.  

A partir daí, trava-se importante debate no sentido de se ter por esclarecida a 

legitimidade democrática do poder. 
67

   

Vê-se, pois, que o século XX promoveu uma mudança na ideologia dominante, 

levando de roldão os valores gizados no Modelo Liberal. Mudou, melhor dizendo, a 

correlação de forças entre os poderes declaradamente políticos – Legislativo e Executivo. 

Nessa transição, são evidentes as perdas do Poder Legislativo. 

A maior dessas perdas dá-se na sua principal função: a atividade legislativa. O 

Parlamento deixou de ser o fórum por excelência para as grandes discussões. Com Bonavides, 

compreende-se que o declínio histórico do Poder Legislativo carece ser analisado sob os 

aspectos doutrinário, técnico e político.  

Sob o aspecto doutrinário, é evidente o desprestígio do Parlamento no que se refere à 

atividade legislativa, a partir do momento em que alcançou a finalidade de pôr fim ao 

Absolutismo e abriu caminho para a doutrina constitucional. 
68

  

                                                 
67

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

225:  “O erro maior dos analistas da crise parlamentar provém quase sempre de ignorarem esses fatores, nunca 

devidamente averiguados na medida exata em que, tendo desaparecido, contribuíram ao enfraquecimento e 

desprestígio atual dos parlamentos. Mas aqui o pessimismo tem limites.  Houve, com efeito, considerável abalo 

dos órgãos legislativos quando estes foram privados de sustentação ideológica contida nas largas premissas do 

Estado liberal, ou ao tempo que, expressão de um poder novo, se viram subitamente “despolitizados” ou 

neutralizados com a perda ou remoção da legitimidade valorativa, que até então se exprimiam, para se retraírem 

logo a mero instrumento técnico com que realizar os fins governativos da coletividade política”. 
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Quanto à natureza técnica do jogo do poder, os Parlamentos continuam necessários, 

senão imprescindíveis para se alcançar a legitimidade do direito/poder, quando mais em uma 

sociedade complexa, pluralista. Mantém-se assim a racionalidade do processo decisório, 

muito embora nesse processo tenha o Parlamento sido desapoiado dos vínculos políticos. 

Ora, a desvinculação política significa impor ao Parlamento - não esquecer que se trata 

de uma casa de participação – uma completa neutralidade sobre os conteúdos das decisões. 

Isto é avesso à natureza do Parlamento.  

Na transição para o Estado Social, a utilidade do Parlamento neutralizado restringe-se 

ao papel de conferir respeitabilidade às decisões do Governo, “cuja sustentação se distanciou 

do assentimento expresso dos governados. Evidentemente, quando isso ocorre, o Parlamento 

toma apenas a feição de uma instituição técnica, de representatividade frágil, duvidosa ou 

anulada”. 
69

 

A ruptura do paradigma liberal com a chegada do Estado Social promove uma nova 

forma de intervenção do Estado na Sociedade pela via das promessas do Poder Executivo à 

Sociedade, constitucionalizando os direitos sociais.   

O resultado dessa transformação é o contínuo processo de fragilização do Parlamento, 

obrigado a, em nome da sobrevivência, ter a sua atividade legislativa substituída, sem grandes 

sucessos, pela atividade fiscalizatória do Governo e da Administração.  
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  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

225: (...) Jamais se alcançará restaurar uma sociedade política com estado de ânimo e confiança comparável 

àquele que ostentavam as antigas assembléias, fazendo do representante no Estado liberal o livre e independente 

mandatário da soberania nacional”. 
69

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

226: Completando o raciocínio do autor sobre o papel neutral do Parlamento “(...) ou  serve tão- somente de 

instrumento politizado para fins a que a sua vontade é estranha e de maneira alguma ponderável, aí sim a função 

parlamentar, terá entrado realmente em crise mortal, não havendo recursos nem expedientes que lhe possam 

restituir o prestígio e a autodeterminação de comportamentos”.  
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2.2.  O ESTADO SOCIAL 

 

O direito à liberdade é visto por Rousseau 
70

 como um direito à autodeterminação 

política a se realizar pelo exercício da liberdade civil e da soberania do povo. Esse modo de 

enxergar tal direito acrescenta novo sentido à liberdade preconizada em Locke e também em 

Montesquieu.  

O novo sentido, que acrescenta à democracia o elemento da participação popular pela 

via do sufrágio universalizado, advém da compreensão pela qual a liberdade não está 

vinculada às leis naturais. A participação popular deve ser institucionalizada juridicamente no 

âmbito da comunidade, como direito civil à participação política. Somente assim Rousseau 

entende configurado o sistema democrático. 
71

   

Dito de outro modo, esse pensamento institucionalizador da participação popular 

possibilitou a inserção no discurso da Constituição do tema da democracia, tendo como base o 

princípio da igualdade. Desse modo, estava contornado o problema representado pelo controle 

do poder e pela proteção exclusiva à propriedade, típicos do Modelo Liberal. 

A finalidade do governo em Rousseau não é outra senão buscar a coerência do 

conjunto da Sociedade, uma vez que o governo “mostra-se assim numa relação vertical de 

dominação ou de diretriz. Instaura na comunidade em que se exerce, uma mediação entre  

uma naturalidade que, „flexível em todos os sentidos‟, corre sempre o risco de se revelar 

desordenada e as exigências normativas de ordem pública”. 
72
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Para a realização dessa finalidade, o governo assume, assim, a forma “jurídico-civil de 

uma obra institucional constituída por um sistema de regras e normas com vocação decisória e 

operacional”. 
73

 

Nesse sentido, ainda na perspectiva de Goyard-Fabre, “governar consiste na vontade 

de firmar a preeminência de uma escolha e, em conseqüência, na implantação de um aparelho 

ideológico ou, pelo menos, de uma idéia diretriz que torna o esquema estrutural das 

instituições”. 
74

  

Na análise do que denominou de “corpo político”, Rousseau distingue, de um lado, a 

vontade que anima o Poder Legislativo e, do outro, a força necessária para a execução das 

ações do governo. Segundo este filósofo, a potência legisladora é a expressão da vontade 

geral. 
75

  

 Do que até aqui se expôs, vê-se, em determinados momentos, um paralelismo entre 

Locke e Rousseau, uma vez que, embora ambos divirjam quanto às finalidades do contrato  

social e à forma de participação popular, concordam que a Constituição é o meio efetivo e 

legítimo de assegurar os direitos naturais dos indivíduos.   

            O mesmo se dá com relação às tradições liberal e republicana, as quais  mesmo com 

peculiaridades distintas, pressupõem uma visão de sociedade centrada no Estado: a primeira 

tendo este como guardião da Sociedade, enquanto a segunda o tem como a institucionalização 

autoconsciente de uma comunidade ética.  
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  Voltando para Rousseau, vê-se que, para este filósofo, o contrato social consubstancia 

a formação de um corpo político que, pela comunhão de seus membros, exerce o direito 

comunitário à autodeterminação quanto aos caminhos que os levem à felicidade e à auto-

realização ética.  

Nesse quadro, o processo político que forma o governo é o centro integrador e 

constituidor do social. É por meio desse processo que se expressa a vontade geral e se 

confirma o pacto social concernente às suas finalidades éticas e políticas. 
76

 

  Tem-se, dessa maneira, que a política é concebida para além dessa função de 

mediação social, porquanto ela é, primariamente, constitutiva dos processos societários em 

geral. É, inclusive, por meio do processo político que a Sociedade pode ver refletida a vida 

ética real.  

Pela participação política, os indivíduos, solidariamente, se tornam conscientes de sua 

dependência de uns aos outros e, agindo como cidadãos, modelam e desenvolvem suas 

relações de reconhecimento recíproco, transformando-se assim em uma associação de pessoas 

livres e iguais perante o Direito. 
77

 

 Na visão republicana, a cidadania comporta a existência de direitos positivos e 

negativos
78

. Estes têm natureza privada e reivindicável. Já aqueles, por se constituírem 

direitos políticos, garantem não somente a simples liberdade de coerção externa, mas a 

possibilidade de participação política, pelas quais os governados podem se reconhecer como 

pertencentes a uma identidade ético-política comum. 
79

  

 Um governo republicano se diferencia do Modelo Liberal, posto que nunca esteja 

somente incumbido de exercer um mandato amplamente aberto. Esse tipo de governo tem por 
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objetivo cumprir certos programas e, diante disso, permanece ligado à comunidade política 

que se autogoverna. A formação democrática da vontade se daria, pois, sob a forma de um 

discurso ético-político, como um fundo consensual culturalmente estabelecido e 

compartilhado pelo conjunto dos cidadãos. 
80

 

 Para os republicanos, a formação política da vontade e da opinião dos cidadãos cria o 

meio pelo qual a Sociedade se constitui como uma totalidade política. Nesse diapasão, não faz 

sentido distinguir o Estado da Sociedade, porquanto esta é, desde sempre, política. A 

Constituição é compreendida, dessarte, como uma consubstanciação axiológica concreta da 

identidade ética e da auto-organização total de uma sociedade política. 
81

 

 A tradição liberal, por sua vez, excessivamente cética, tende a reduzir o debate político 

– que se processa à luz de um modelo econômico de mercado -,  a uma mera disputa entre 

atores políticos. Ela, não explica, todavia, como esses atores, voltados exclusivamente para a 

satisfação de interesses próprios, podem concordar acerca de normas que regerão, de modo 

imparcial, sua vida comum. 
82

  

 Já o republicanismo, embora se apresente como um modelo extremamente normativo, 

possue a vantagem de compreender a política como algo mais que uma mera concorrência 

entre atores políticos em busca da satisfação de interesses próprios. Esta tradição defende, 
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ainda, o resgate da dignidade política, considerando-a como uma forma dialógica de 

integração social.  

Dessa normatividade presente na tradição republicana, resulta a tendência de reduzir o 

debate político a um processo de auto-esclarecimento coletivo sobre um modo ou projeto de 

vida que se pressupõe comum e com forte lastro em um consenso ético. Ora, conquanto o 

integrem, os discursos éticos sobre o bem não exaurem o debate político.  

 O debate político só se efetivará plenamente se for considerado que as sociedades 

complexas hodiernas são marcadas por uma pluralidade de formas racionais de vida, na qual 

cada uma dessa formas é movida por interesses sistêmico-funcionais ou argumentos éticos 

acerca do que é bom.  

Aos diversos interesses presentes nas disputas sociais e políticas, acrescentam-se 

questões pragmáticas acerca do justo. São essas questões que possibilitam, senão a construção 

de consensos, ao menos a formação de compromissos políticos sob condições equânimes. 
83

 

 Assim, quando comparado ao Liberalismo, o modelo republicano de política 

deliberativa tem a vantagem de preservar o significado de democracia, no sentido da 

institucionalidade de um uso público da razão, exercida conjuntamente pelos cidadãos, em sua 

prática de autodeterminação. 
84

 

  Entretanto, os republicanos contemporâneos tendem a dar uma interpretação 

comunitarista - considerada uma interpretação excessivamente idealista - a essa prática 

comunicativa, de sorte que o processo democrático fica à mercê das virtudes de cidadãos 

devotados ao bem-comum, em  virtude de um fundo consensual ético. 
85
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 Com efeito, em que pese a sua importância para a política, as questões éticas devem 

ser subordinadas às questões morais – de justiça – e vinculadas às questões pragmáticas – de 

interesse.  

 A idéia de um “eu” coletivo, tanto na visão liberal de um conjunto de indivíduos que 

atuam como variáveis independentes em processos sistêmicos aleatoriamente desenvolvidos, 

quanto na leitura republicana de uma vontade geral que reflete a totalidade e em nome desta 

age, dá lugar às formas de comunicação sem um sujeito a regular o fluxo das deliberações.  

Começa-se aqui a vislumbrar que no paradigma do Estado Social, sem sujeito, dá-se o 

mesmo significado de não se ter a quem representar, exatamente pela atomização do Poder 

Legislativo, que se vê tolhido de dizer as regras de procedimento e de conduta que devem 

guiar as ações do Estado e da Sociedade. 

É que o modelo republicano de Rousseau contém uma contradição que os liberais 

tanto receavam e souberam evitar. Essa contradição consiste exatamente na abertura política à 

participação universalizada do povo.  

O raciocínio de então é que, sendo as classes populares mais numerosas, certamente a 

abertura para sua participação lhes daria o controle da pauta de interesses, assegurando-lhes 

legitimidade, a partir da maioria, no controle do aparelho governativo. 

Exposta a contradição, o Estado é obrigado a quebrantar preconceitos e tomar partido 

em questões importantes para a sociedade, quanto a educação, saúde, economia, enfim, os 

direitos sociais, como bem registrado em Bonavides. 
86
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  Por esse modelo, abrem-se, assim, canais diretos de comunicação. Segundo Habermas, 

“essa comunicações destituídas de sujeito – que acontecem dentro e fora do complexo 

parlamentar e de suas corporações – formam arenas nas quais pode acontecer uma formação 

mais ou menos racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para toda 

sociedade e necessitadas de regulamentação”. 
87

 

 No paradigma do Estado Social este deixa de ser mero observador da cena social e no 

propósito de reduzir as desigualdades geradas pelo modelo anterior, passa a intervir 

fortemente para a concretização de direitos ditos sociais e assim proporcionar maior bem-estar 

à Sociedade.  

Todavia,  para se tornar efetivo, o Estado Social demanda constantes inovações  

legislativas que assegurem e garantam direitos sociais mínimos, do mesmo modo que exige da 

administração os meios e instrumentos necessários para a concretização desses direitos. 

A efetivação das inovações prometidas exige, porém, uma reorganização das forças 

políticas da Sociedade, influenciáveis por fenômenos como as guerras, a globalização da 

economia, o nacionalismo, o fundamentalismo, dentre outros eventos presentes na vida social.  

Diante disso, é necessário forçar a construção, ou o aperfeiçoamento, dos modelos 

existentes para a criação e interpretação do Direito, de modo a ter por considerados os  

elementos exógenos a estes. Essas inovações devem apontar para a substituição de uma 

solidariedade ou interesse individual por uma de natureza coletiva 

Leia-se que a mudança promovida nessa transição paradigmática consiste em afastar o 

Poder Legislativo das discussões conteudísticas da política.    

A razão desse afastamento pode ser atribuída aos enormes encargos assumidos pelo 

Poder Executivo, levando-o a assumir o que era antes atribuído àquele Poder.  

                                                 
87

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. 2, p. 20/22. 



52 

 

No modelo do Estado Social, fica o Poder Legislativo em nítida desvantagem na 

função de legislar.  

Como não pode deixar de ser, essa situação de desequilíbrio resultante dos demasiados 

compromissos assumidos pelo Estado de Bem-Estar Social atrofia, por hiperatividade, o 

Poder Executivo, que, como adiante se verá, não subsiste às contradições que a falta de 

estrutura administrativa e gerencial dos governos atestaram no século XX, caracterizadamente 

um século do Executivo. 
88

 

O Modelo Social pôs-se num vácuo ao permitir o distanciamento entre aquilo que o 

Estado assegura na Lei e o que efetivamente consegue realizar.  

Como anota Bonavides, os influxos desse Modelo fazem-se sentir de modo diferentes,  

a depender da forma de governo. Nos governos parlamentaristas, o fenômeno do desprestígio 

do Parlamento na definição das decisões políticas é menos sentido do que nos Estados que 

adotam sistema de governo presidencialista.  

 Neste, “temos visto um Executivo forte, armado de prerrogativas, convertido em 

centro principal e superior de gravitação política, cujos poderes fazem sombra ao Parlamento 

ou tendem em definitivo a eclipsá-lo”. 
89

 

No sistema de governo parlamentar, embora existam crises, estas não têm a dimensão 

alcançada nos Estados que adotam o Presidencialismo, uma vez que os Poderes - Executivo e 

Legislativo – não se vêm como poderes associados “senão que compõem uma única peça de 

natureza política, tão estruturalmente conjugados se acham em cumprir as tarefas 

governativas de determinado sistema”. 
90
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A crise do Estado, da Constituição e da Lei que se diz presente, traduz esse 

desequilíbrio na separação dos poderes ou funções de soberania. O resultado é o ceticismo 

popular, a descrença e ineficiência dos poderes constituídos, em especial o Executivo e o 

Legislativo, gerando uma crise de identidade e eficácia nas instituições representativas. 
91

 

No caso do processo de produção republicana da norma, deve-se levar em conta não 

somente o que é bom para uma comunidade concreta, mas também o que é justo no igual 

interesse de todos. Os compromissos que constituem a maior parte dos processos políticos 

têm que ser reconhecidos.   

Nesse sentido, o grande pecado do modelo de Estado Social, é entender que os 

compromissos assumidos no âmbito dos processos decisórios políticos são firmados sob as 

condições determinadas pelo pluralismo axiológico, cultural e religioso, nas sociedades 

complexas hodiernas e, por isso, podem prescindir da participação do Poder Legislativo. 

O Modelo Social, forte na característica intervencionista nas esferas sociais, requer  do 

Executivo um permanente esforço para atendimento às demandas sociais. Com isso, 

transforma o indivíduo em eterno dependente do Estado.  

A propósito da dependência, Bonavides ensina que o homem contemporâneo, também 

dito homem-massa, “desde o berço, colhido numa rede de interesses sociais complexos, com 

sua autonomia bastante diminuída, na maior parte dos casos irremissivelmente extinta, há 

concorrido para que ele, em meio a essas atribulações, como um náufrago em desespero, 

invoque a proteção do Estado, esperança messiânica de sua salvação”. 
92

 

                                                 
91

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

229: “O eixo da crise, cujas queixas estamos acostumados a ouvir, tem apoio na observação de um Executivo 

sobrecarregado de encargos, atribuições e competências, dotado de mecanismos eficazes de ação, fáceis de 

manipular e que falecem ao Legislativo, impossibilitado de fazer aquilo que tradicionalmente lhe incumbe na 

clássica repartição das esferas de competência (...) De tal sorte que as incursões usurpatórias do poder 

concorrente deformaram por inteiro a índole dos Parlamentos, tornando-os um aparente anacronismo ou 

condenando-os a irremediável impotência”. 

 
92

  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 200. 



54 

 

Enredado nessa complexa rede social, que compreende as questões econômicas, 

étnicas, religiosas e políticas, esse homem já não tem aquela autonomia que o fazia senhor do 

seu espaço no paradigma liberal. O homem contemporâneo dispõe apenas de espaço 

existencial mínimo do qual é apenas inquilino e isto o torna inseguro, por ver, a cada dia, a 

redução do seu espaço autonômico. 
93

 

 O contraditório do Modelo Social é que,  quanto mais ilhado em sua autonomia, mais 

o homem contemporâneo é, em princípio, chamado a participar das decisões políticas.    

            Isto é nitidamente problemático, pois permite que governantes demagogos ou 

plutocratas, aproveitando-se do alheamento político dos indivíduos, assumam, sob a máscara 

de democratas, o controle do Estado e “aquilo que ele faz passar nos parlamentos como sendo 

a vontade social seria, em determinados casos, apenas a legislação dos grandes consórcios 

econômicos e financeiros, democraticamente legitimados”. 
94

 

 É tamanha a crise provocada pelo Estado Social, que são generalizados os reclames 

por uma reforma da instituição parlamentar. Chegam mesmo os mais afoitos a perguntar se 

ainda existe lugar para eles no quadro atual.  

A esta questão, Bonavides responde afirmativamente, indicando primeiramente que 

esta é uma crise muito mais do Sistema Presidencialista do que propriamente do Parlamento.   

 O mesmo autor explica que a saída para fazer retornar ao Legislativo sua função 

primordial consiste em “associar em laços de consentimento e confiança mútua a vontade de 

governantes e governados”. 
95
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Lembra ainda Bonavides que nas crises dos sistemas autoritários, a ação do 

Parlamento se destaca como o verdadeiro veículo da soberania ao promover a reconciliação 

democrática dos governados com o Poder, retomando-se à legitimidade democrática. 
96

 

Cabe lembrar, nesse ponto, o caso brasileiro em seu processo de retomada da 

Democracia, após longas noites sem lua dos governos de exceção. Nesse episódio, o 

Parlamento teve oportunidade de demonstrar ser, efetivamente, o último bastião de resistência 

democrática. 

 Restaurada a Democracia com a Constituição de 1988, o Brasil fez sua opção pelo 

Estado Social. Contudo, ele não consegue programar e concretizar os direitos sociais 

prometidos pela Carta Constitucional, exatamente pelo distanciamento que os representantes 

procuraram manter dos representados.  

Segundo Leal, a Assembléia Constituinte de 1988 não interage com as reais e 

profundas demandas sociais, significando autêntico e indesculpável desrespeito com os 

representados. A partir de então, considera o autor que “o Congresso se utiliza de práticas 

clientelistas, fazendo com que o jogo político continue significativamente dependente das 

negociações que se travam no âmbito do Executivo”. 
97

  

O resultado desse descompasso não poderia ser outro que não as grandes carências 

econômicas e sociais não supridas e, mais grave, aumentadas.   

Perscrutando as causas do definhamento do Parlamento do marco do Estado Social, é  

simples perceber a hipertrofia do Poder Executivo. Nesse passo, são significativas as lições 

                                                 
96

  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

231: “A reconciliação democrática dos governados com o Poder, mediante a retomada da legitimidade, tem sido 

a receita de salvação nacional nesses episódios, quando ressurge o Parlamento aureolado como expressão da 

verdadeira vontade soberana, reconduzido à sua posição clássica, ou seja, restaurado em suas abandonadas e 

usurpadas  prerrogativas. É ele então a última âncora a que se prende a sociedade política em busca de 

sobrevivência para evitar a dissolução. Os Parlamentos fazem parte assim do instinto de conservação que os 

povos modernos possuem em ocasiões de crise política suprema”. 
97

  LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade. 2ª Ed. rev. e 

ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 217. 
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extraídas de Habermas, no que se refere às relações entre Estado de Direito e Democracia, 

desenvolvida a partir da teoria discursiva. 
98

 

Em Habermas, o êxito da política deliberativa depende da institucionalização jurídico-

constitucional dos procedimentos e das condições de comunicação correspondentes. 
99

  

Do que se viu sobre o Estado Social, é possível concluir que, mesmo não havendo 

cumprido a maior parte dos compromissos assumidos pela Constituição de 1988, é possível 

pensar adiante, no sentido de que só o efetivo incremento do exercício democrático da 

participação procedimentalizada e crítica da Sociedade nas decisões,  oferece caminhos para a 

concretização da Constituição. 

Agora, o desafio do presente consiste em como deve proceder o Parlamento para a 

retomada do papel de legítimo canal de comunicação entre Sociedade e Estado, realizado pelo 

devido processo legislativo.    

Pelos avanços conseguidos pelas Casas Legislativas, vê-se que este é o caminho, 

muito embora se deva reconhecer que nele se encontram muitas pedras, cujas remoções se 

fazem extremamente necessárias para uma boa viagem com vista a alcançar um novo tempo, 

no qual o Estado possa ser, além de social, um Estado Democrático de Direito, sobre o qual se 

jogam as luzes no tópico a seguir.  

 

 

 

                                                 
98

  HABERMAS, Jürgen. Três modelos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia de Minas Gerais, nº 03, jan/jun 1995,  p. 116. 
99

  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 172: 

“Assim o processo como instituição constitucionalizadora e constitucionalizada de direitos também se oferece, 

no Estado de direito democrático, por garantia teórica de seus conteúdos paradigmáticos, ao debate total de 

fiscalidade de incidência, preservação e aperfeiçoamento de seus próprios princípios, com os quais é promovida 

a estabilidade  legitimadora da atuação provimental em todos os níveis da judicionalidade. De conseguinte, não é 

qualquer teoria procedimental que se compatibiliza com a teoria do direito democrático, mas aquela 

processualmente institucionalizada como referente lógico-jurídico-constitucional (devido processo 

constitucional)  equivalente a uma teoria argumentativa que seja, mediante  a instauração judicial de 

procedimentos (devido processo legal), auto-includente de todos os destinatários da normatividade no âmbito de 

pleno exercício e confirmação dos direitos fundamentais como agentes de sua própria integração social ”. 
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2.3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Chega-se aqui a uma terceira estação. A cada mudança, maior é a amplitude das 

conquistas de direitos, ou melhor, as pretensões de direitos. Se houvesse homogeneidade 

social, nenhuma questão ter-se-ia para resolver.  

Entretanto, as questões não resolvidas pelos paradigmas anteriores permanecem na 

Sociedade à espera de soluções. A dificuldade maior para solucioná-las reside em que, ao 

contrário de modelos anteriores, no modelo de democracia pluralista emergem com maior 

freqüência as disputas e os conflitos.   

É que, nesse paradigma, todas as proposições são, a princípio, aceitáveis. 
100

  

É fato que o Estado de Direito não “nasce somente como um expediente técnico-

jurídico ou um princípio formal de organização institucional. Por trás dessa vertente técnico-

organizativa, subjaz uma forte dimensão axiológica que o fundamenta e define, qual seja, a 

afirmação da primazia do pessoal e social nas relações com o poder”. 
101

 

Nos sistemas paradigmáticos anteriores, o primado da liberdade pontifica no Estado 

Liberal, enquanto a visão social e o sentido paternalista da atuação estatal caracterizam o 

Estado Social.  

Tem-se, por conseguinte, nesta quadra do Constitucionalismo, que somente a 

Democracia apresenta-se como capaz de solucionar os problemas postos quanto à 

legitimidade, à efetividade e ao limite do exercício do Poder Político.   

                                                 
100

  VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Trad e Prefácio Agassiz Almeida Filho.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 96: “As vantagens da estrutura social baseada na existência de grupos diferenciados e 

admitida nas democracias ocidentais são óbvias. Em primeiro lugar, os indivíduos se reconhecem e se 

desenvolvem melhor nos grupos escolhidos por eles do que em estruturas artificiais impostas pelo Estado. Essa 

exigência psicológica se impõe por si só. Por outro lado, a multiplicidade grupal pode suavizar – e assim ocorre 

de fato – as contraposições classistas, uma vez que os membros de cada grupo se integram a ele em razão da 

especialidade das funções que exercem(...) Assim, lentamente os grupos vão substituindo as classes sociais ou, 

pelo menos, passam a realizar com maior sentido social funções antes desempenhadas por elas”. 
101

  CADEMARTORI, Sergio. Estado de Direito e Legitimidade – Uma abordagem Garantista. 2ª ed. ed. 

Campinas: Milenium Editora, 2007, p. 16. 
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Da perspectiva do Estado Democrático de Direito forte em Habermas, a Constituição 

não mais pode ser vista, nem só sob as lentes liberais, como a guardiã de uma esfera privada e 

de uma autonomia no sentido de uma liberdade negativa; nem, em moldes exclusivamente 

republicanos, como protetora de uma estabilidade ético-política a se realizar pelo exercício de 

uma autonomia compreendida como liberdade positiva. 
102

  

 Convém esclarecer aqui o sentido de direito negativo e direito positivo. Aquele, 

característico do Modelo Liberal, significa proibir o Estado de atentar contra as garantias 

individuais dos “bens pré-políticos ou naturais”, enquanto este, típico do Estado Social, indica 

o reconhecimento de outros direitos além daqueles “naturais”, por exemplo, o direito à 

moradia, ao trabalho, à educação e à saúde. 
103

 

 Portanto, a Democracia não se traduz como uma mera disputa de mercado regulada 

por regras aleatórias, mesmo que sob um governo comprometido com os interesses 

majoritários daqueles supostamente por ele representados, como querem os liberais.  

Tampouco a Democracia pode ser compreendida como um processo exclusivamente 

compreensivo, mediante o qual a identidade ética presumidamente homogênea da comunidade 

concreta se realiza como advoga o Modelo Republicano. 

 Para se ajustar a essa visão procedimentalista do Estado Democrático de Direito, a 

Constituição há de ser entendida como a prefiguração de um sistema de direitos fundamentais. 

Ela deve apresentar as condições procedimentais de institucionalização jurídica das formas de 

                                                 
102

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. 2, p. 20/22. 
103

  CADEMARTORI, Sergio. Estado de Direito e Legitimidade: Uma abordagem garantista. 2ª Ed. atual. 

E ampl. Campinas/SP: Millennium Editora, 2007, p. 209/210:  “O pensamento liberal concebeu o Estado de 

Direito limitado tão somente por proibições, correspondentes às garantias do indivíduo de não ser privado dos 

bens pré-políticos ou naturais (vida, liberdade, propriedade). Com efeito, as garantias liberais ou negativas 

consistem em deveres públicos negativos de não fazer – deixar viver e deixar fazer -, as quais têm por conteúdo 

prestações negativas. Esses direitos se caracterizam por serem invioláveis, indisponíveis e inalienáveis, o que os 

torna diferente de qualquer outro tipo de direito, principalmente do direito de propriedade, já que este é 

obviamente alienável. Mas  as constituições deste século passam a reconhecer, ao lado desses, “direitos de 

liberdade” (os quais são faculdades) ou “direitos de”, como já referido, outros direitos (...)”.  
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comunicação necessárias a um processo legislativo democrático que é, por excelência, o nexo 

interno entre as autonomias privada e pública dos cidadãos.  

 Os direitos individuais remetem à idéia de uma “dimensão projectiva de comensuração 

universal”. E, justamente por isso, constituíam-se em diferencial acerca da constitucionalidade 

ou não de um Estado. A presença, na Constituição, de uma Declaração de Direitos Individuais 

define critérios de validade, fundamento ou verdade. 
104

   

Hoje, os direitos fundamentais continuam a ser a „raiz antropológica essencial da 

legitimidade da constituição e do poder político‟; partindo do „pressuposto de que se não há 

hoje, “universalidades”, “dogmatismos morais”, metafísicas humanistas, “verdades 

apodíticas”, “valores éticos indiscutíveis”, pode-se, pelo menos estabelecer uma “ação 

comunicativa” ou da ação intersubjectiva, entre os homens, “em torno de certas dimensões de 

princípios que implicam sempre um mínimo de comensuração universal e de 

intersubjetividade”. 
105

  

 Portanto, é essa ação comunicativa que, na teoria Habermasiana, confere 

legitimidade ao novo pacto fundador que, na visão dos modernos, emerge da necessidade de 

se estabelecer um sistema político de regras, que modela a estrutura básica das instituições 

sociais, ao mesmo tempo em que regula a fruição da organização e funcionamento dos bens 

sociais. 
106

  

                                                 
104

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 18/19: “Alguma coisa 

mudou no pós-modernismo. Aparentemente assiste-se ao revigorar do subjectivismo nos direitos fundamentais, 

em sintonia com o “subjectivismo radical” que se detecta na poesia, na música, na nova “religiosidade”, nos 

movimentos políticos e até nas teorias científicas. O mundo pós-moderno será mesmo um mundo plural (dos 

“discursos”, das “histórias”, das “ideias”, dos “progressos”) onde existe apenas um singular: o indivíduo. 

Todavia, este indivíduo singular assume-se como pós-sujeito: renuncia a “verdades universais” e, em vez de 

projectar  mundos, encontra os “fenômenos” e os “sistemas”. Neste sentido se diz que é um indivíduo 

topológico, um “espectador de aconteceres”, soberanamente “indiferente”.   
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  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 19. Ao se referir à ação 

comunicativa, Canotilho lembra que Habermas considera que o relativismo cultural não é inconciliável com o 

universalismo dos direitos do homem. 
106

  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 19 
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 Já os pós-modernos defendem que a criação de um “pacto fundador”, como é a 

Constituição e pressupõem estruturas simbólicas, míticas ou arquetípicas. Em vez de pacto 

fundador, fala-se em “mito” ou “mitos fundadores”. 
107

 

 Nesse propósito, é a soberania popular procedimentalmente interpretada que garante a 

articulação dessas duas dimensões da autonomia jurídica. Eis que os destinatários das normas 

jurídicas, na condição de sujeitos privados e cidadãos, pelo processo legislativo democrático, 

tornam-se co-autores dos direitos e deveres nela estabelecidos. 
108

 

 Na verdade, por meio da institucionalização jurídico-constitucional de meios 

comunicativos político-democráticos de formação da vontade e da opinião, o direito realiza as 

condições procedimentais de sua legitimidade, as quais correspondem à prática política 

deliberativa de cidadãos que, no exercício de sua autonomia, são co-autores de seus direitos e 

deveres.   

Esses processos, embora não sejam surdos a questões éticas, a indagações morais ou a 

interesses particulares, não se reduz a nenhum deles. 
109

 

Se a Democracia, ao seu turno, pressupõe abertura de participação, de modo a 

possibilitar o surgimento de outras opiniões - convergentes ou divergentes - acerca de temas 

que estejam em pauta, somente as sociedades plurais se podem dizer democráticas, cuja 

característica mais marcante é a possibilidade da manifestação da vontade dos cidadãos para a 

elaboração dos códigos de linguagens que estabelecerão as regras que regerão o Poder e a 

Sociedade.  

Essa pluralidade democrática traz consigo uma complexidade de relações, as quais 

implicam uma carga de conflitos que exige a intervenção do Estado. Nesse aspecto, tanto a 
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  CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 20. 
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  HABERMAS, Jürgen. Três modelos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia de Minas Gerais, nº 03, jan/jun 1995, p. 119/120. 
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  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. 2, p. 20/22. 
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Teoria Liberal quanto a do Bem-estar Social se mostram insuficientes, pois as regulações por 

elas estabelecidas não se desenvolveram na conformidade do Modelo Constitucional. 

No marco do Estado de Direito Democrático, a pressuposição é quanto ao caráter 

normativo assumido pela Constituição. Ela passa a “integrar o plano de juridicidade superior, 

vinculante e indisponível, em linha de princípio, para todos os poderes do Estado”. 
110

 

Diferentemente dos modelos precedentes, nos quais a participação do povo não se 

apresenta como fundamental para a questão da legitimidade do poder, nesse novo modelo, 

decisões arbitrárias - aquelas que não são construídas por processos próprios de participação 

democrática, submetidas ao contraditório mediante os embates discursivos estabelecidos entre 

os seus co-autores - são inadmissíveis.  

 Nesse sentido, o exercício do poder no Estado Democrático de Direito está jungido ao 

dever de respeitar a lei escrita pelo povo enquanto legitimador do ordenamento, considerando 

com Müller a idéia de povo como de instância global de atribuição da legitimidade 

democrática. 
111

 

Se não for assim, se o Estado buscar sua legitimidade fora da Constituição, tem-se não 

um Estado de Direito Democrático, mas um Estado Hegeliano, que se legitima por si só, 

ausente a soberania do povo.  

No Estado de Direito Democrático 
112

, dotado de racionalidade comunicativa, a busca 

é pela estabilização dos atos ocorridos no espaço público em legítima atuação dos direitos de 

soberania popular. Importa saber quem, no Estado de Direito Democrático, é o seu titular.  

                                                 
110

  CADEMARTORI, Sergio. Estado de Direito e Legitimidade – Uma abordagem Garantista. 2ª Ed. Ed. 

Campinas: Milenium Editora, 2007, p. 18: “ As normas constitucionais são vinculantes – de tal modo que resta 

assim superada definitivamente a imagem fraca da juridicidade constitucional característica do período liberal – 

e estarão situadas acima dos poderes do Estado e fora do campo de ação e conflito políticos. Desta forma, os 

poderes do Estado não podem dispor do sentido e conteúdo das normas constitucionais – pelos menos em 

condições de normalidade – e, precisamente por isso mesmo, do próprio Direito enquanto realidade constituída”. 
111

  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed.  rev. e ampl. Trad. 

Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 59-64. 
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  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6ª Ed. rev. e Ampl. São Paulo: IOB/Thomson, 

2005, p. 50: O Estado que se tem que estudar, aperfeiçoar e implantar, é o da pós-modernidade: é o Estado 

Democrático de Direito, como se lê n o art. 1º da vigente Constituição da República Federativa do Brasil de 
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 Dentre os que de há muito discutem sobre a titularidade do poder soberano, destacam-

se Jean Bodin, que considerava a soberania uma potência absoluta na qual o poder para 

comandar outros homens deriva de Deus; Hugo Grotius, que viu no Direito Natural a 

titularidade da soberania;  Hobbes que creditava a titularidade da soberania a quem estivesse 

exercendo o poder;  Hegel e Jellineck, que indicavam a titularidade da soberania ao Estado, e, 

por fim, Rousseau, que tem no povo o real titular da soberania. 
113

 

Não termina aí a polêmica. Afinal, quem é o “povo” que detém a titularidade da 

soberania?   

Várias teorias se propõem a explicar essa titularidade. Uma delas é a teoria formulada 

por Jorge Carpizo, que compreende o povo como uma comunidade jurídica, mas sem  

esclarecer  esse conceito e os seus limites. Para ele o povo é seu próprio legislador e juiz. 

Além do quê, o depositário do Poder Executivo não é dono do povo, mas seu servidor.
 114

 

No quadro dessas cogitações, convém refletir com Friedrich Müller 
115

 sobre a 

titularidade desse poder soberano no marco da Democracia Constitucional.  

Este autor reconhece que as diversas Constituições têm no povo o elemento 

legitimador por excelência dos ordenamentos jurídicos, embora não o conceituem. Assim, 

quem é, realmente, o “povo” e quais são os limites desse termo são questões que para ele 

restam irrespondidas. Afinal, em última instância, é o povo o destinatário das normas editadas 

pelo Parlamento. 

 Na tentativa de responder a tais questões, Müller classifica a expressão “povo” em 

quatro categorias distintas:  

                                                                                                                                                         
1988, onde, por norma induvidosa, o Estado brasileiro há de se ater à principiologia constitucional da 

democracia (incisos I a V e parágrafo único do art. 1º), com o necessário e legal rompimento com a teoria do 

Estado mínimo dos neoliberais e comprometimento irrestrito com a liberdade política de participação para 

equacionar o número de demandas e respostas surgidas na problemática do povo”.  
113

  REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado.  5ª Ed. 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva,  2005, p. 

222/228. 
114

  Cf. NEGRI, André Del. Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: teoria da 

legitimidade democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 28. 
115

  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª ed. rev. e ampl. Trad. 

Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003 
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 i) o “Povo” como povo ativo – para revelar o sentido de “a quem é conferido” o direito 

de participação política. Como demonstra a Constituição Federal, 
116

 o povo ativo é aquele 

titular de direitos de nacionalidade, ressalvados os casos expressamente nela previstos – perda 

dos direitos civis, a faixa etária e o estado mental. 

 A inovação no que diz respeito à concepção e ao exercício da soberania popular não 

vinculada à idéia de nacionalidade advém da experiência da União Européia em permitir, 

mesmo em eleições municipais, a participação de política de cidadãos que não sejam 

considerados necessariamente “nacionais”. Como anota Müller, a idéia fundamental da 

Democracia consiste na “determinação normativa do tipo de convívio de um povo pelo 

mesmo povo”. 
117

  

 ii) “Povo” como instância global de atribuição de legitimidade.  Atribuir ao “Povo” a 

legitimidade do poder sempre funcionou como justificativa para o exercício desse poder. 

Veja-se, por exemplo, que o texto da Constituição Federal de 1988 reza que “Todo poder 

emana do povo”. Isto significa: i) que o poder não está no povo, mas emana dele; ii) que, para 

ser legítimo, o poder necessita ser submetido a processos discursivos de efetivação 

democrática, um ciclo  que define a estrutura de legitimação do poder. 
118

  

                                                 
116

  CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. Art. 14, §§ 2º e 3º: A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: [...] § 2º  - Não 

podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. § 3º - São 

condições de elegibilidade, na forma da lei: I – a nacionalidade brasileira. 
117

  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed. rev. e ampl. Trad. 

Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 57: Tradicionalmente esse dimensionamento para os 

titulares da nacionalidade é matéria de direito positivo, mas não se compreende por evidência. Estrangeiros, que 

vivem permanentemente aqui, trabalham e pagam impostos e contribuições, pertencem à população. Eles são 

efetivamente cidadãos [faktisch Inländer]  são atingidos como os cidadãos de direito [ rechtliche inländer] pelas 

mesmas prescrições “democraticamente” legitimadas. A sua exclusão do povo ativo restringe a amplitude e a 

coerência da justificação democrática. Especialmente deficitário em termos de fundamentação é o princípio da 

ascendência (ius sanguinis), que representa uma construção de fantasia, não uma conclusão fundamentável pela 

empiria (“sangue”). A idéia fundamental da democracia é a seguinte: determinação normativa do tipo de 

convívio de um povo pelo mesmo povo. Já que não se pode ter autogoverno, na prática quase inexeqüível, 

pretende-se ter ao menos a autocodificação das prescrições vigentes com base na livre competição entre opiniões 

e interesses, com alternativas manuseáveis e possibilidades eficazes de sancionamentos políticos”. 
118

  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed. rev. e ampl. Trad. 

Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 60.[...] O povo ativo elege os seus representantes; do 

trabalho dos mesmos resultam (entre outras coisas) os textos das normas; estes são, por sua vez, implementados 

nas diferentes funções do aparelho de Estado; os destinatários, os atingidos por tais atos são potencialmente 

todos, a saber, o “povo” enquanto população. Tudo isso forma uma espécie de ciclo [Kreislauf] de atos de 
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iii) Povo como “ícone”.  Nessa acepção, o povo é amplamente invocado como titular 

tanto do poder constituinte, quanto do constituído. Mas a representação ou o procedimento 

não se verificam democraticamente. A decisão é distanciada do discurso democrático, 

constituindo-se por essa razão uma violência.  

Nessa circunstância, a “invocação do povo, a ação ‟em nome do povo‟ é apenas 

icônica”. 
119

 

A iconização consiste em abandonar o povo a si mesmo, distanciando-o da realidade, 

de modo a torná-lo inofensivo e alheio ao processo de legitimação. 
120

 

 iv) “Povo” como destinatário de prestações civilizatórias do Estado. No mesmo 

sentido que as categorias anteriores, o sentido emprestado aqui à expressão “Povo” tem por 

finalidade legitimar o Estado, legitimação essa que exige que se torne efetiva a participação, 

na construção de códigos de linguagem, de todos aqueles que, de um modo ou de outro, serão, 

também, os destinatários das normas emanadas pelo Estado. 

 Não há aqui a limitação existente na categorização de povo ativo, que alcança somente 

os eleitores, nem no sentido de instância global de atribuição de legitimidade, reservada a 

todos os nacionais.   

                                                                                                                                                         
legitimação, que em nenhum lugar pode ser interrompido (de modo não-democrático). “Esse é o lado 

democrático do que foi denominado estrutura de legitimação”. 
119

  MÜLLER, Friedrich.  Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed. rev. e ampl. Trad. 

Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 66: O Estado constitucional possui o monopólio do 

exercício legítimo da violência, não o monopólio ilegítimo da mesma. Para este último ele já não possui nenhum 

direito. Decisões de funcionários ou grêmios do sistema jurídico, que tenham caráter de obrigatoriedade, devem 

ser atribuídas a textos democraticamente postos em vigor desse Estado de Direito, e. é, devem poder ser 

atribuídas a textos de normas de forma convincente em termos de método. Mesmo se esse for o caso, o tribunal 

(ou a outra instância de decisão) exerce o poder-violência [Gewalt]: um poder-violência, que é criado de forma 

constitucionalmente necessária com a instalação de uma tal competência decisória. A instância prolatora da 

sentença com caráter de obrigatoriedade, que não se pode basear em textos de norma de modo plausível em 

termos de método, exerce contrariamente uma violência que ultrapassa esse limite, uma violência selvagem, 

transbordante, consistente tão-somente nesse ato que não é constitucional; ela exerce uma violência “atual”. 
120

  MÜLLER, Friedrich.  Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed. rev. e ampl. Trad. 

Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 67: A iconização consiste em abandonar o povo a si 

mesmo.; em 'desrealizar' [entrealisieren] a população, em mitificá-la (naturalmente já não se trata há muito 

tempo dessa população), em hipostasiá-la de forma pseudo-sacral e em instituí-la assim como padroeira tutelar 

abstrata, tornada inofensiva para o poder-violência – „notre bom peuple”. 
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O âmbito da Democracia não comporta exclusão de qualquer tipo ou grau. É fato que  

“os habitantes não habitam um Estado, mas um território: isso vale tanto para os titulares de 

outras nacionalidades como para apátridas, que pertencem à população residente”. 
121

 

 Feitas estas explanações, retoma-se o estudo do paradigma do Estado Democrático de 

Direito no qual conteúdo e forma são exigências essenciais para a legitimação do Direito.   

Nesse sentido, a “legitimidade é por igual um processo que reage à realidade, 

configurando-a ao mesmo tempo; dito em outras palavras, ela aparece na sua elaboração 

[Bearbeitung]”.
122

  

 A legitimidade é um processo e não uma substância, uma essência ou mesmo uma 

qualidade de textos. Por isso a legitimação do Direito não pode admitir procedimentos que 

não sejam democraticamente estruturados.  

Não é somente o conteúdo da norma que deve se submeter à discussão ou 

contraditório. Também importa perquirir se o procedimento adotado para a tomada de decisão 

está estruturado democraticamente.  

 Por conseguinte, exige-se, no marco do Estado Democrático de Direito, que, no 

momento de elaboração das leis, reste estabelecida uma relação dialógica entre os 

parlamentares,  por  intermédio  de  uma  rigorosa  observância  dos   princípios institutivos 

do processo constitucional aplicáveis ao Processo Legislativo. 
123

 

                                                 
121

  MÜLLER, Friedrich.  Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed. Rev. e Ampl. 

Trad. Peter Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 76. 
122

  MÜLLER, Friedrich.Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3ª Ed. Rev. e Ampl. Trad. 

Peter   Naumann. São Paulo: Editora Max Limonad. 2003, p. 107/108: “ A legitimidade é por igual um processo que 

reage à realidade, configurando-a ao mesmo tempo; dito em outras palavras, ela aparece na sua elaboração 

[Bearbeitung]. A legitimação do Estado democrático deveria tanto oferecer alternativas distinguíveis como também 

exibir gradações manuseáveis. Assim a espécie de legitimidade, que se venha a inferir do poder constituinte do povo, 

pode ser formulada em gradações: a incorporação dessa pretensão ao texto [Vertextung] da constituição tem por 

interlocutor [Gegenüber] o povo enquanto instância de atribuição; o procedimento democrático de pôr em vigor a 

constituição dirige-se ao povo ativo; e a preservação de um cerne constitucional (que sempre é também democrático) 

na duração do tempo investe o povo-destinatário nos seus direitos. Lá, onde esses aspectos de pretensão de legitimação 

permanecem apenas fictícios, o discurso de torna icônico; assim a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha 

dispõe, no tocante ao procedimento constituinte nunca realizado [eingelöst], apenas de um “povo” icônico, que o seu 

texto pode invocar”. 
123

  NEGRI, André Del. Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: teoria da legitimidade 

democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 31: “Nesta perspectiva, as fases de elaboração e aprovação das 

leis poderia ser levadas a uma melhor democratização discursiva entre os parlamentares por intermédio da 
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A vinculação constitucional do processo impele os legisladores a fazer uso desse 

discurso de justificação da natureza democrática do Poder. Para tanto, utilizam-se da cartilha 

de princípios constitucionalizados, à frente os princípios da igualdade e do devido processo a 

promover o contraditório e a ampla defesa dos interesses da Sociedade. Acredita-se que assim 

se possa construir um espaço de aceitabilidade das decisões tomadas.  

 Entretanto, é necessário ponderar acerca da fragilidade do Parlamento e da Lei,  

consciente de que o Estado de Direito Democrático apresenta-se como uma nova tentativa de 

superar a debilidade estrutural do âmbito jurídico proveniente dos modelos anteriores. 

A fragilidade da estrutura decorre, em grande medida, da impossibilidade, já 

demonstrada, de se cumprir com o prometido.    

O ingresso de novos direitos na Constituição cria “um referente indisponível de 

legitimidade para o exercício do poder político (que Ferrajoli chama de esfera do indecidível): 

a sua própria forma de exercício – submetida ao Direito, democrática, de garantia – e os 

âmbitos de exclusão, como é o caso dos direitos fundamentais”. 
124

  

 Aliás, por direitos fundamentais do homem, compreendam-se aqueles que o homem os 

tem enquanto tais, independentemente de quem os tenha posto.  

Diante disso, cabe ao Poder Político não só respeitar, mas também proteger o exercício 

desses direitos contra quaisquer perturbações ou violações. 
125

 

Por serem fundamentais, esses direitos representam os limites materiais do poder 

político. Constituem-se em uma barreira contra “a pretensão e a presunção do detentor do 

                                                                                                                                                         
rigorosa observância aos princípios institutivos do processo constitucional. Um espaço efetivamente democrático 

de produção da lei requer, ainda, canais que permitam a sociedade se manifestar por meio da utilização dos 

institutos democráticos da iniciativa popular, plebiscito e referendo”. 
124

  CADEMARTORI, Sergio. Estado de Direito e Legitimidade – Uma abordagem Garantista. 2ª ed.  

Campinas: Milenium Editora, 2007, p. 41. 
125

  BOBBIO, Norberto.  Estado. Governo. Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11ª Ed. São 

Paulo, 2004, p.  100. 
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poder soberano de submeter à regulamentação todas as ações dos indivíduos ou dos grupos”, 

uma vez que não podem ser por este alcançados, muito menos reduzidos. 
126

 

Pode-se, então, supor que, quanto mais efetivos forem os direitos fundamentais, mais 

controlado está o Poder Político. Com acerto se diz que os direitos fundamentais motivaram a 

última luta travada em torno da limitação desse Poder, além de se constituir em um dos temais 

centrais do Constitucionalismo. 
127

 

 Como bem lembra Verdú, os direitos fundamentais “preenchem o Estado de Direito de 

conteúdos éticos, culturais e sociológicos”
 128 

e, à medida que isto ocorre, esses conteúdos 

éticos convertem “o sozialer Rechtsstaat em um Estado Material de Direito, pois essas 

afirmações culturais e éticas, feitas por um Kulturstaat que também professa o dogmatismo 

democrático, são incompatíveis com o relativismo e o formalismo do Estado Liberal de 

Direito”. 
129

  

 Contudo, é justamente esta a questão posta às democracias ocidentais e, em especial, 

às democracias que ainda não alcançaram suficiente maturidade política. A questão de como  

realizar este terceiro movimento na luta da Sociedade para fazer valer seus direitos e exercer o 

efetivo controle do Poder Político.  

 Em outros ditos, a questão se coloca é como transformar o Estado Social de Direito em 

Estado Material de Direito, ou como passar da igualdade formal para a igualdade material. 
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  BOBBIO, Norberto. Estado. Governo. Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11ª Ed. São 

Paulo, 2004, p. 101. 
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  BOBBIO, Norberto.  Estado. Governo. Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11ª Ed. São 

Paulo, 2004, p.  100/101: “ Segundo a terminologia kelseniana , eles constituem limites à validade material do 

Estado. Enquanto tais, são diferentes dos limites anteriormente considerados, pois não dizem respeito tanto à 

quantidade do poder mas à sua extensão. Apenas o seu pleno reconhecimento dá origem àquela forma de  Estado 

limitado por excelência que é o Estado liberal e a todas as formas sucessivas que, embora reconhecendo outros 

direitos fundamentais, como os direitos políticos e os direitos sociais, não diminuíram o respeito aos direitos da 

liberdade. Costuma-se chamar “constitucionalismo” à teoria e à prática dos limites do poder”. 
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  VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Trad e Prefácio Agassiz Almeida Filho. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 77. 
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  VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Trad e Prefácio Agassiz Almeida Filho. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 78. 
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 Para concluir, pode-se elencar como características do Estado de Direito Democrático 

o império da lei, a divisão de poderes, a legalidade da administração e uma declaração de 

direitos fundamentais. 
130

  

 No Brasil, prosperam, contudo, práticas que privilegiam apenas setores da vida 

nacional. A grande maioria da população encontra-se alijada da economia e, mais ainda, do 

processo político, agora praticamente desnacionalizado, por força da progressiva invasão do 

grande capital internacional.  

Por intermédio dos seus grupos de pressão e dos lobby, os interesses econômicos e 

financeiros internacionais trabalham no aparelhamento do Estado, indicando dirigentes 

públicos ou elegendo políticos que lhes sejam simpáticos e assim terem facilitadas suas 

pretensões.    

Nesse modelo, o Parlamento é cada vez mais afastado do palco das grandes decisões 

políticas, restringindo-se a ser um mero legitimador das ações de governo.    

A iniciativa legislativa das matérias mais importantes para a vida nacional é atribuída 

ao Executivo. O controle sobre o processo, a forma e o conteúdo das leis estão submetidos ao 

Judiciário, por força do mandamento constitucional.  

Na lição de Bonavides, uma alternativa possível para a solução da crise do 

Parlamento, que na realidade é muito mais do sistema presidencialista instituído no Brasil, 

consiste em este assumir a responsabilidade de construir um arcabouço legislativo de 

desenvolvimento que reflita, efetivamente, os anseios do povo.  
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  CADEMARTORI, Sergio. Estado de Direito e Legitimidade – Uma abordagem Garantista. 2ª ed.  

Campinas: Milenium Editora, 2007, p. 209/210: “ De qualquer sorte, quando se fala em Estado Democrático de 

Direito, ao menos no âmbito da era contemporânea, pode-se frisar como características, por um lado, as 

fornecidas por Elias Diaz: a) império da lei: lei como expressão da vontade geral; b) divisão dos poderes: 

Legislativo, Executivo e Judiciário; c) legalidade da administração, atuação segundo a lei e suficiente controle 

judicial; d) direitos e liberdades fundamentais: garantia jurídico-formal e efetiva realização material. (...) Na 

mesma linha de reflexão, deve-se considerar, por oportuno, que, nos países da denominada common  law, desde 

a revolução de Cromwell, encontram-se demarcados os pressupostos do rule os law, sintetizados em três pontos 

por  Dicey: a) a ausência de poder arbitrário por parte do governo; a igualdade perante a lei; c) as regras da 

Constituição são a conseqüência, e não a fonte dos direitos individuais, pois, os princípios gerais da Carta 

Política são o resultado de decisões judiciais que determinam os direitos dos particulares em casos trazidos 

perante as cortes”.  
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Para este autor, “um Parlamento democrático e politizado pela legitimidade de sua 

procedência” está “fadado à consecução de uma obra desenvolvimentista que faça o ônus da 

mudança de estrutura pesar menos sobre as classes mais atingidas pelas quotas do sacrifício 

comum, de modo que todos sintam a participação como recompensa”. 
131

 Mesmo porque, 

acredita, nenhum órgão é mais apto a “definir a participação com legitimidade do que o 

Parlamento”. 
132

  

Feito esse giro paradigmático das formações políticas nas sociedades moderna e 

contemporânea, estuda-se no Capítulo seguinte a separação de poderes e a legitimidade na 

produção da lei em cada um desses paradigmas.  

 

 

3 O ESTADO DE PODERES DIVIDIDOS E A LEGITIMIDADE DO DIREITO  

 

 Viu-se, no capítulo anterior, os três grandes paradigmas de Estado sob os quais 

gravitam os princípios dos direitos de liberdade, de igualdade e de igualdade democrática.  

 Ali se percebe, com clareza, que a evolução dos modelos serviu para estabelecer novos 

direitos, ou mesmo ampliar o sentido dos já existentes.  

Por isso, a questão que aqui se coloca é saber como e a quem compete estabelecer 

esses direitos. E mais:  responder como são postos é tema que desperta maiores indagações, 

visto ser a lei, ainda, o veículo  utilizado por todas as sociedades para conferir ou negar 
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  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
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  BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
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direitos e, desse modo, a forma como ela é produzida tem especial relevo no âmbito deste 

trabalho.   

Já para responder à segunda parte da questão, ou seja, quem está autorizado a  

estabelecer as regras gerais e abstratas a servir de guia de fundamentação e de decisão, 

necessário se faz estudar como se organiza, como se distribui o poder do Estado, em cada um 

dos modelos paradigmáticos acima referidos. 

Entendendo que de modo geral a primeira das indagações está relacionada ao 

desenvolvimento da segunda, estude-se-a em primeiro lugar.  

De partida, considere-se com Bonavides que as discussões sobre os fundamentos e o 

alcance do poder vêm, ao longo do tempo, desafiando filósofos e juristas. 
133

  Tenta-se, aqui, 

construir uma visão firme no Direito Constitucional, por tratar do exercício do poder e de seus 

limites.   

 Assim, inicia-se o estudo fixando a origem do princípio da separação de poderes no 

paradigma do Estado Liberal, que, como se sabe, surgiu com o desmoronamento do modelo 

feudal de produção e instituiu um novo modelo de organização política.  

 

 

3.1 -    DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 

 

A formulação teórica que melhor atendeu às necessidades do Estado Liberal de então, 

como se sabe, foi a formulada por Montesquieu. Ele buscou abeberar-se no exemplo da 

Inglaterra de John Locke, para elaborar o princípio constitucional de maior prestígio no 

Modelo Liberal.  
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   BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. 10ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 137:  Conforme o 

autor,  Aristóteles já havia identificado a existência de órgãos distintos, “a assembléia geral, o corpo de 

magistrados e o corpo judiciário; Marcílio de Pádua,  igualmente percebeu  a natureza distintas das funções 

estatais e, a Escola de Direito Natural, por intermédio de Grotius, Wolf e Puffendorf ao falar de “potentiales 

summi imperii” aproximou-se daquilo que mais tarde Montesquieu percebeu com maior clareza. 
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Portanto, é natural que suas maiores preocupações residam em estabelecer o controle 

do poder e assim permitir aos cidadãos a fruição da liberdade de fazerem tudo o que não lhes 

seja proibido.  Parte Montesquieu da premissa de que todo homem que detém o poder tende a 

dele abusar e que a extensão desse abuso somente pode ser controlado se  o próprio poder se 

auto-controlar. 
134

 

  Montesquieu estrutura sua teoria isolando três facetas do poder: O Legislativo, a quem 

se atribui a missão de construir as leis, tenham ou não prazo de vigência; o Executivo é 

ocupado pelo “príncipe ou magistrado (os termos são de Montesquieu) e trata as questões da  

paz e da guerra, de enviar e receber embaixadores, estabelecer a segurança interna e prevenir 

invasões; e o  Judiciário que “dá ao príncipe ou magistrado a faculdade de punir os crimes e 

julgar os dissídios civis. 
135

 

Toda a atenção do filósofo é voltada para a garantia da liberdade política, a qual deve 

ser entendida como a ausência de temor dos cidadãos à violência do Poder Estatal. Por isso, a 

necessária distribuição dessas parcelas de poder.  

De nenhum modo, porém, elas podem ser concentradas em um único titular.    

Esclarece o filósofo que “O poder judiciário mais o poder legislativo são iguais ao 

arbítrio, porque tal soma de poderes faz do juiz legislador, emprestando-lhe poder arbitrário 

sobre a vida e a liberdade dos cidadãos. O poder judiciário ao lado do poder legislativo, em 

mãos de um titular exclusivo, confere ao juiz a força de um opressor. A opressão se manifesta 

pela ausência ou privação da liberdade política”. 
136

  

 Esclareça-se desde já que o esforço desenvolvido por Montesquieu não se limita 

apenas a esclarecer sobre a natureza do Poder. O mais importante é que ele estabeleceu a 

técnica condutora do equilíbrio, fazendo distinção entre as faculdades de estatuir e de impedir, 
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  BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. 10ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 138. 
135

  BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. 10ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 139. 
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  BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. 10ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 139. 
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as quais, por meio da dinâmica natural, devem buscar o equilíbrio por intermédio da 

independência e da harmonia dos poderes. 
137

 

A importância dessa teoria é ressaltada por Bastos, 
138

 em razão da natureza orgânica 

que Montesquieu vê no poder do Estado.   

 Mas, como em Política e Direito praticamente inexiste unanimidade, mostram-se 

fortes as críticas à teoria de Montesquieu. Entre seus críticos registram-se nomes como 

Comte, Duguit, Malberg e Jellineck. 
139

  

Para Augusto Comte, em face da natureza única do Poder, a titularidade do seu 

exercício devia, também, ser unificada. Reconhecia ele a dificuldade da realização da 

interdependência.   

Já Leon Duguit opôs-se à teoria, sustentando ser ela fruto de artificialidade no trato 

das relações sociais e políticas. Ele defendia que “um em três poderes” é uma fórmula tão 

artificial que perfeitamente inadmissível numa construção positiva do Direito Público.   

Em Carré de Malberg, as críticas partem não da separação em si, mas da necessidade 

de que essa separação observasse graus diferenciados de poder, com o Poder Legislativo no 

lugar mais alto.  

Por fim, Jelineck, que segue as razões de Duguit pela irrealizabilidade da separação.  

Menos ácida é a crítica apresentada por Charles Eisemann. Ele não ataca a teoria em 

si, senão o modo sentencioso que lhe deu a doutrina constitucional do Estado Liberal.  

Eisemann sustenta que, de fato, não há em Montesquieu uma doutrina da separação de 

poderes, mas uma “teoria da divisão e da cooperação entre os poderes já que ocorrem 
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  BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. 10ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 140. 
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  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, 11ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 300: “ 

(...) Em outras palavras, para Montesquieu, à divisão funcional deve corresponder uma divisão orgânica. Os 

órgãos que legislam, enfim, não podem segundo ele, ser os mesmos que executam, assim como nenhum destes 

pode ser encarregado de decidir as controvérsias. Há que existir um órgão (usualmente denominado poder) 

incumbido do desempenho de cada uma dessas funções, da mesma forma que entre eles não poderá ocorrer 

qualquer vínculo de subordinação. Um não deve receber ordens do outro, mas cingir-se ao exercício da função 

que lhe empresta o nome”. 
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  CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo no Estado Contemporâneo e na 

Constituição de 1988.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 28/29. 
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interferências de poder para poder, além do fato de não haver uma única função que tenha 

sido, com exclusividade, atribuída a um único órgão ou autoridade, ao contrário do que 

sustentava a doutrina constitucional clássica”. 
140

 

 Idêntica opinião é expendida por Karl Loewenstein, ao sustentar não ser a separação 

de poderes essencial para o exercício do Poder Político e que o princípio nasceu para 

atendimento de condição específica de tempo e circunstância. Para ele, mesmo que tenha 

havido extrema necessidade do princípio da separação na transição do Absolutismo para o 

Liberalismo, hoje, na Sociedade de Massas, não há como manter essa distinção, pois a 

Legislação e a execução das leis “não são funções separadas ou separáveis, mas sim diferentes 

técnicas do „political leadership”. 
141

  

 Significa nesse passo considerar que, para conformar a vontade popular, a liderança 

política do Executivo lança mão de leis aprovadas pelo Legislativo. É essa interdependência, 

conhecida também como “a técnica dos freios e contrapesos”, a mais conhecida técnica de 

equilíbrio do Poder. 

 Por essa técnica de freios e contrapesos, todos os poderes participam de algum modo 

das atividades do outro, limitando-o e controlando-o, da mesma forma que é por outro 

limitado e controlado. 

Como bem assinalado em Bonavides, 
142

 o Executivo participa do Processo 

Legislativo a cargo do Parlamento, por intermédio do veto ou da iniciativa legislativa, a 

exemplo da iniciativa das leis orçamentários e das que tratam dos serviços e dos agentes 

públicos.  O Executivo participa ainda de ações do Judiciário, mediante a concessão de 

indulto ou pela nomeação de membros desse poder, como os desembargadores e ministros das 

Cortes Superiores. 
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De outra parte, o Legislativo participa de ações do Executivo quando promove a 

apreciação e rejeição do veto, instaura processo de impedimento do governante e efetiva a 

aprovação de tratado ou a aprovação para ocupantes de cargos na alta burocracia da 

administração. No que se refere ao Judiciário, compete ao Legislativo, dentre outras 

intervenções, estabelecer o número de membros do poder, suas atribuições, competências e 

vencimento dos juízes e servidores, além de fixar-lhe as despesas.   

 No que pertine ao Judiciário, a Constituição lhe concede o direito de legislar sobre sua  

organização interna, mediante a edição de portaria, provimentos ou resoluções, além de iniciar 

o Processo Legislativo nas matérias de sua competência. Faz oportuno lembrar ainda da mais 

típica atuação do Judiciário em sede de separação de poderes, que é a de proceder ao controle 

de constitucionalidade das leis e do processo de construção da lei. 
143

 

 Do exposto, conclui-se que o princípio da separação ou divisão de poderes firma-se 

em duplo fundamento: i) a especialização funcional e ii) a independência orgânica. 
144

 

 Aquela advém das limitações de atribuições em cada campo particular de atuação 

estatal, enquanto esta tem por finalidade excluir os vínculos de submissão de um poder ao 

outro,  embora devam guardar a máxima urbanidade no tratamento. 

 

 

3.1.1.  A Separação de Poderes no Estado Liberal 

  

 Não poderia ser mais propício o momento para a elaboração de uma teoria que se 

dispusesse a explicar em que se fundamenta o Poder e como se deve fazer para controlá-lo, do 

que o do ambiente revolucionário que marcou o nascimento do Estado Liberal em Inglaterra e 

França.  
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O Estado, nessa moldura, tem por finalidade realizar a segurança das relações 

privadas, além de produzir e executar o Direito que deve reger a Sociedade. Ultrapassados 

esses limites, lançar-se-ia mão dos instrumentos de correção de abusos. Vem daí o epíteto de 

Estado guarda-noturno, cunhado por Ferdinand Lassale 
145

. 

O receio de que se pudesse operar o retorno do Absolutismo Monárquico fez carrear 

todos os esforços dos construtores do Estado Constitucional  em erguer barreiras contra essa 

hipótese. A idéia que os movia era a de garantir, da melhor maneira, o exercício das 

liberdades individuais.  

São duas as idéias ordenadoras do princípio da separação de poderes. Uma diz respeito 

à ordenação subjetiva, assegurando o status jurídico de cidadãos aos indivíduos, e a outra à 

ordenação objetiva, firme no princípio constitucional da divisão. São indissociáveis essas 

duas idéias 
146

.  

Tratando da idéia de ordenação objetiva, Canotilho verifica a existência simultânea de 

uma dimensão negativa e outra positiva, em que aquela estabelece o limite e esta, a 

responsabilidade do Poder 
147

.  

Em face dessa dupla dimensão, duas técnicas foram concebidas. Uma, a técnica da 

separação horizontal de poderes e, a outra, a separação verticalizada do poder em níveis  

consolidados  pelo Modelo Federalista.  
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A separação horizontal é aquela que permite “a ordenação de funções através de uma 

ajustada atribuição de competências expressas na fixação clara de regras processuais e na 

vinculação à forma jurídica dos poderes a quem é feita essa atribuição” 
148

.  

A separação funciona, pode-se assim dizer, como princípio organizatório fundamental 

da República e, por isso, apresenta tão destacado relevo constitucional na tarefa de 

organização e controle do Poder, ao mesmo tempo que garante a liberdade do cidadão. Nesse 

caso, o princípio da separação ou divisão de funções funciona como “princípio normativo 

autônomo” a guiar a declaração de inconstitucionalidade 
149

.  

É ainda Canotilho quem observa que a separação de poderes pode ser entendida como 

princípio de organização funcional. Nesse sentido, ela alberga o princípio da 

incompatibilidade pessoal de funções, pelo qual se diferenciam cargos e mandatos. Essa 

incompatibilidade se mostra bastante acentuada nos titulares das funções judiciais 
150

. 

 No que se refere à separação pessoal Governo-Parlamento,  a tendência é de não- 

exasperação. Não se observa hoje maior rigor na delimitação entre Parlamento-Governo, mas 

entre Governo e Oposição 
151

. 

  Quanto à diferenciação verticalizada, importa saber se o órgão que proferiu a  

decisão,  ou estabeleceu o direito, ou aplicou a pena, tem legitimamente a competência para 

tanto.   

Observe-se que a teoria da separação de poderes não reflete exclusivos instrumentos 

mecânicos de natureza jurídica. A sua construção está assentada “sobre a idéia de um 
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equilíbrio entre determinadas forças sociais como condição para a estabilidade política”. 

Entretanto, a separação de poderes revela a sua natureza jurídica, posto servir à organização 

do Estado, definindo-se por órgãos e competências respectivas e, ainda, como esses órgãos se 

relacionam entre si e com terceiros. 
152

 

A utilização da separação de poderes como técnica atende, segundo os liberais, a duas 

necessidades. A primeira delas, promover o controle e limitação do Poder, e a segunda, evitar 

a atomização deste, em razão da onda democratizante que se avizinha 
153

.  

 Bonavides registra que o maior exemplo do dogma da separação dos poderes reside 

na Constituição Federal Americana de 1787, seguindo as linhas traçadas pela Declaração de 

Direitos de Virgínia, de 1776. Em ambas, levou-se ao paroxismo a utilização dessas técnicas. 

Contudo, esclarece o autor que foi a Constituição Francesa a que mais exaltou esse 

primado ao dispor que “Toda sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos direitos 

do homem nem determinada a separação de poderes, não possui constituição”. 
154

 

No caso do Brasil, não se fugiu à tradição de síntese de modelos.  A teoria da 

separação de poderes recepcionada pela Constituição do Império, observando o viés francês, 

teve mitigado o seu purismo pela recepção da teoria de Benjamin Constant sobre a 

necessidade de um quarto Poder, o Poder Moderador.  

O Brasil Imperial foi, até hoje, o laboratório único dessa experiência, fazendo incidir 

na pessoa do Imperador esse poder mediador.  

Com a proclamação da República, continua em vigor o modelo francês de separação 

de poderes, mas excluído o Poder Moderador.  
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O curioso nesse ponto é notar a proximidade que os construtores da República 

Brasileira estabeleceram entre o princípio da separação de poderes e da forma presidencialista 

de governo, chegando a lembrar o Modelo de Constant. 
155

 

Também na utilização da técnica vertical, a República Brasileira inovou ao inserir o 

Município como entidade política de soberania, o que foi mantido em todas as Constituições 

posteriores. 

No que se refere ao controle de constitucionalidade no Processo Legislativo, no 

Modelo Liberal, a preponderância é da Lei e, sendo assim, o controle é, de fato, da legalidade 

desta. 

 

3.1.2.  A Separação de Poderes no Estado Social. 

 

A evolução da Sociedade fez desaparecer a idéia de Estado mínimo que caracteriza o 

Estado Liberal. A concentração do capital tornou-se um grande problema para o próprio 

Capitalismo, fazendo necessária a intervenção do Estado e, logicamente sob a nova ótica, a 

ótica do mercado, que se acreditava poder a tudo regular.  

É um novo estágio para o princípio da separação de poderes. Desta feita, com um 

Estado formatado para atender às demandas que lhes são apresentadas sob a ótica 

prioritariamente de mercado.  

Com isso, esboroaram-se as fronteiras entre a Política e a Economia. Tal fato ampliou 

substancialmente as atribuições do Estado, e o Estado-árbitro passa a ser o Estado-prestação. 

156
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A própria noção de direitos fundamentais que os liberais tinham por limitados à esfera 

privada da vida foi ampliada no Estado Social para inserir direitos dos cidadãos às prestações 

do Estado, no âmbito da saúde, segurança, educação, trabalho, moradia, existência digna, 

além de outros não menos importantes. Cria-se, com isso, uma esfera pública, rica em 

demandas de toda sorte. Em miúdos, tem-se que, aos direitos negativos, acresceram-se 

direitos positivos. 

O Estado passa, assim, a ser o defensor dos interesses do mercado. A produção 

legislativa do período dirige-se em larga escala a diminuir a autonomia privada na condução 

dos negócios, o que acaba por fortalecer a regra mercadológica da livre concorrência.  

Desse modo, revelou-se evidente a inviabilidade do capitalismo liberal, o Estado cuja 

penetração na esfera econômica já se manifestara da instituição do monopólio da emissão da 

moeda – poder emissor – na consagração do poder de polícia e, após, nas codificações, bem 

assim na ampliação dos serviços públicos, assume o papel de regulador da economia. 
157

 

No paradigma social, além da necessidade de realizar suas novas atribuições 

reguladoras, o Estado é chamado a desenvolver participação efetiva no mercado e o faz por 

meio da constituição de empresas e companhias estatais. 

Com a invasão da política pela economia no sistema do Estado Social, é impossível se 

pensar no princípio da separação de poderes como algo mítico, dogmático, estanque, como 

durante tempo foi entendido.  Em vez de separação de poderes, mais adequado às 

circunstâncias atuais, é falar em colaboração de poderes, aproximando a compreensão do 

princípio do Modelo Parlamentar de Governo. 
158
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 A dinâmica experimentada pela Sociedade nos últimos anos não tem precedentes na 

história da Humanidade. A velocidade com que os bens e serviços mudam de padrões e de 

mãos é acompanhada por uma igualmente veloz mudança de valores.  

Como sustenta Adeodato, as transformações sociais, econômicas, políticas e jurídicas 

ocorridas no século XX “provocaram um rompimento com a tradição e o passado comuns, 

sem oferecer qualquer substitutivo seguro para nortear a ação política e a elaboração das 

normas jurídicas, rompimento esse que se manifesta na tão falada „crise de poder‟ – que nada 

mais é que uma crise de legitimidade do poder”. 
159

   

Como o Estado Liberal se consolidou a partir da crise do Estado Absoluto, o Estado 

Social se consolida a partir das crises do Estado Liberal. Registrem-se como deflagradores de 

crises a universalização do sufrágio universal, a evolução da Ciência e da Tecnologia, as 

reivindicações da Classe Operária, as revoluções socialistas, a passagem da empresa 

individual para a coletiva e da concorrência para o oligopólio. Tudo isso fez emergir a 

Sociedade de Massas e suas necessidades e, como conseqüência, o nascimento de um novo 

tipo de Estado. 
160

 

É neste quadro de instabilidades e contingências que o Direito é impelido a olhar para 

a frente, conformar-se com o futuro, tornar-se menos fechado num esquema de tipificação 

elaborado segundo eventos ocorridos no passado. 
161

 

A dinâmica ordem econômica impôs à ordem política olhar para frente. Aqui, olhar 

para a frente tem o sentido de procurar uma alternativa para legitimar, ágil e seguramente, os 

negócios e as transferências de capitais. Somente assim os novos proprietários têm 
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assegurados os seus direitos, ou seja, têm segurança jurídica. A forma de operar do 

Legislativo já não oferece a agilidade necessária para o pronto atendimento.  

 Como fazer isso então?  Reabilitando o princípio da separação de poderes e 

concedendo-lhe maior flexibilidade interpretativa.  A razão para tanto se mostra bem simples. 

 Não há divergência quanto à tripartição de funções do Estado e, se o Estado Social é o 

Estado da prestação e do serviço, o Poder mais adequado para o cumprimento de tais 

demandas é o Executivo. Por ser assim, ele carece de maior parcela de poder para 

desincumbir de sua missão.  

Contudo, nem sempre é fácil ao Executivo - que se encaminha no paradigma do 

Estado Democrático de Direito, assumir o significado de governo -, conciliar tamanhas e tão 

díspares atribuições do Estado Social  com o Estado de Direito.  

O veículo que serve à conciliação é o Direito Constitucional. A ele compete encontrar 

as rotas e os procedimentos que equalizem essas dimensões. Mas é salutar que se tenha, desde 

já, a consciência de que, no Modelo de Estado Social, a liderança política sempre será do 

Poder Executivo, a quem “será atribuída boa parte das novas e recentes funções conquistadas 

pelo Estado. Daí o seu relativo predomínio, especialmente sobre o legislativo”. 
162

  

Nesse Modelo, a Constituição é considerada uma carta política/jurídica e, sendo assim, 

tem a sua força normativa, o que exige atividade de controle de constitucionalidade das leis 

que se produzem e, mesmo sobre o seu próprio processo de produção, naquilo que se traduza 

em ofensa ou violação a direito subjetivo. 
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3.1.3.  A Separação de Poderes no Estado Democrático de Direito 

 

Se as transformações se operaram com enorme velocidade no Estado Social, no 

Modelo do Estado Democrático de Direito, tais transformações ocorrem em vertiginosa 

velocidade. E, mais importante e problemático é que o “bem-estar dos cidadãos está nas mãos 

do Estado, mas, paradoxalmente, a liberdade de todos pode também ali residir, presa nas mãos 

do poder”.
163

 

Tanto isso é assim que o indivíduo depende do Estado para tudo. 
164

 

 Diferentemente dos momentos anteriores, neste o cidadão necessita ficar atento tanto 

ao Estado quanto aos grupos de interesses, para que não tenha violados os seus direitos de 

liberdade e igualdade.  Daí a importância da participação política consciente, na consolidação 

do espaço democrático.  

Sobre o princípio da separação de poderes e seus problemas, escreve Bonavides que “o 

princípio perdeu a autoridade, decaiu de vigor e prestígio”, para em seguida concluir que, 

contemporaneamente, mediante boa compreensão, é possível reabilitá-lo preparando-o para 

fazer face ao poder absoluto advindo da “onipotência sem freio das multidões políticas”. 
165

  

Para evitar e conter abusos que possam vir a acontecer, venham de onde vierem – do 

Estado ou de grupos -, a alternativa, segundo Clève, é “adaptar a idéia de Montesquieu à 
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realidade constitucional de nosso tempo”, aparelhando o Executivo mediante procedimentos 

constitucionalmente estruturados para que ele possa desempenhar suas atribuições. 
166

  

Conclui-se este ponto com o apoio em Bobbio, a partir da seguinte indagação: “O 

problema da justificação do poder nasce de uma pergunta: “Admitido que o poder político e o 

poder que dispõe do uso exclusivo da força num determinado grupo social, basta a força para 

fazê-lo aceito por aqueles sobre os quais se exerce, para induzir os seus destinatários a 

obedecê-lo? ”. 
167

 

Então, mostra-se razoável considerar que a separação ou divisão de poderes ou 

funções, como preferir, é, de fato, em qualquer dos paradigmas de Estado, um dos pilares da 

Democracia.  Contudo, somente a conformação do seu exercício, em face da Constituição, 

confere  legitimidade ao Direito.  

No campo do Estado Democrático de Direito, mais do que nos modelos anteriores, a 

Constituição necessita de efetividade para servir à integração e estabilização social. Por isso, a 

atividade de controle ganha relevância, como se vê na instituição de mecanismos e remédios 

constitucionais – legislativos, administrativos e judiciais – para fazer frente às agressões ou 

ofensas à Constituição.  

Na tentativa de se ampliar os espaços de consensos é que ganha relevo a atividade de  

controle de constitucionalidade que se realiza no âmbito do Processo Legislativo. Esse espaço 

de interlocução dos Parlamentos com os mais diversos grupos sociais e econômicos presentes 

na sociedade servem à construção de uma solução mediada e isto tem sido consideravelmente 

ampliada na atividade parlamentar contemporânea.  
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3.2  A LEGITIMIDADE DO DIREITO 

 

 A idéia de legitimidade surgiu para enfrentar a arbitrariedade e a anarquia e        

proporcionar aos cidadãos a segurança quanto aos seus direitos de liberdade, igualdade e 

fraternidade.  

A essa idéia, associa-se a de autoridade. Sendo assim, o reconhecimento de um direito 

por quem, na sociedade, tem o poder ou a autoridade para reconhecê-lo, é dizer que este é um 

direito legítimo. A aceitação social desse poder confere-lhe plenitude e força. Vê-se aqui que 

a legitimidade remete a uma justificação ética. 
168

 

Dando seqüência ao raciocínio desenvolvido por Bobbio, a partir da questão acima 

formulada, é possível compreender que àquela pergunta podem ocorrer duas respostas, a 

partir de se saber se o que se quer saber é sobre como de fato ele é, ou como ele deveria ser.  

As possibilidades de respostas várias tornam a questão ainda mais instigante, visto  

que  “nem sempre é possível entender se quem se põe o problema da relação entre o poder e a 

força põe um problema de mera efetividade (no sentido de que um poder fundado apenas na 

força pode durar) ou também um problema de legitimidade (no sentido de que um poder 

fundado apenas sobre a força pode ser efetivo mas não pode ser considerado legítimo)”. 
169
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  GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p. 274: “Max Weber mostrou que, sem legitimidade, o poder soberano do Estado fica paralisado e 

acaba por implodir; Guglielmo Ferrero ressaltou o fato de a legitimidade exorcizar o medo que atenaza 
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pregnância filosófica de um conceito cuja limpidez, em suma, é mais ilusória do que real”. 
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  BOBBIO, Norberto. Estado. Governo. Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11ª Ed. São 

Paulo, 2004, p. 87. 
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A necessidade de justificativas éticas deu ensejo ao surgimento de várias formulações 

teóricas, com as quais se busca justificar o exercício do poder. Essas formulações teóricas têm 

suas raízes numa principiologia ao longo do tempo desenvolvida.    

  Essas construções teóricas ora concebem a legitimidade como derivada do poder da 

autoridade de Deus, ponto forte das doutrinas idealistas, ora compreendem-na como  

decorrente da autoridade do povo, cerne das teorias racionalistas do poder. Nesse sentir, 

venha de onde vier, a legitimidade advém, sempre, da autoridade, o que levou Hobbes a 

afirmar que “Não a razão, mas a autoridade faz a lei”. 
170

 

 Por outro lado, têm-se as teorias voluntaristas, que podem ser compreendidas também 

de dois modos. Um compreende a natureza como força originária, forçando que se reconheça 

que na Sociedade alguns nasceram para mandar e outros para obedecer. O outro é o 

entendimento segundo o qual a legitimidade tem seu fundamento em uma natureza ideal que 

faz coincidir a vontade das leis postas pelo poder com as leis da razão. 
171

   

Sob dois aspectos, também pode ser vista a legitimidade com suporte na História. A 

história passada e a história futura. Naquela, o critério de legitimação utiliza como referência 

o poder constituído, enquanto nesta a legitimação tem por referência o poder que se está 

constituindo. 

Qualquer que seja o princípio, ou mesmo princípios utilizados como critérios para 

explicar a legitimidade do Direito, o problema da legitimidade está diretamente ligado à 

questão da autoridade/obediência. Deve-se obediência apenas àquela ordem que for 

considerada legítima, como ensina Bobbio. 
172
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  BOBBIO, Norberto. Estado. Governo. Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11ª Ed. São 
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apenas os dois indicados por Mosca. Sem nenhuma pretensão se esgotar o assunto, podem ser distinguidos ao 

menos seis deles, que se refere através de duplas antitéticas a três grandes princípios unificadores: A Vontade, a 

Natureza, a História.  
171
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Paulo, 2004, p. 91: “O juízo sobre os limites da obediência e sobre a liceidade que a cada vez é adotado. Um 
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Como se disse, na questão da legitimidade, está presente o aspecto ético do Poder.  

Como se verá adiante, essa questão gira em torno ora do afrouxamento, ora do retorno 

dos conteúdos éticos na construção da legitimidade do Poder.  Estudar-se-á a questão da 

legitimidade em Kelsen, em Luhmann e, Habermas.  

 

 

3.2.1  A Legitimidade do Direito em Kelsen 

 

A substituição da ética no centro do discurso de legitimação do Poder pela idéia de 

que é a efetividade, ou seja, o poder de fato, que opera a legitimidade, resultou da 

preponderância do Positivismo Jurídico.  

Na órbita positivista, apenas o poder efetivo pode ser considerado legítimo, pouco 

importam as formas e razões para a ascensão. Ao Positivismo Jurídico apenas o direito posto 

pelas autoridades tem eficácia e é, portanto, legítimo. 
173

  

Abandona-se assim o critério axiológico que fundamentava o exercício do Poder.  

 Retirada a dimensão valorativa, foi possível retornar, pelo discurso do formalismo 

moderno, à crença da imanência e da imutabilidade das leis dos homens e da Sociedade. Com 

esse discurso, pretende-se justificar a dominação. 

 A crença nas leis e na atuação autocrática do jurista ou julgador como único 

incumbido da revelação dessas leis basta para que se tenha, aos olhos do Positivismo Jurídico, 

por estabelecida a legitimidade.  Não importa perquirir da possibilidade de o julgador 

                                                                                                                                                         
poder que à base de um critério é afirmado como legítimo pode ser considerado ilegítimo à base de um outro 

critério. Dos seis critérios acima elencados, alguns são mais favoráveis à manutenção do status quo, ou seja, 

estão ex parte principis, outros são mais favoráveis à mudança, ou seja, estão ex parte populi. De uma parte, o 

princípio teocrático, o apelo à natureza como força originária, a tradição; de outra, o princípio democrático do 

consenso, o apelo à natureza ideal, o progresso histórico”. 
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  BOBBIO, Norberto. Estado. Governo. Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11ª Ed. São 

Paulo, 2004, p. 92.   
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estabelecer seus próprios limites interpretativos, os quais podem estar, legitimamente, antes 

ou acima delas.   

 A teoria da legitimidade com fundamento em textos normativos é desenvolvida a 

partir da Constituição e sua supremacia como norma fundamental que garante os direitos e 

liberdades do indivíduo.   

 Hans Kelsen personifica a concepção de Constituição com sentido exclusivamente  

jurídico. Sua teoria considera a norma pura, puro dever-ser. 
174

 

 Na teoria kelseniana, a Constituição é um documento solene, produzido por um poder 

constituinte, encerrando um conjunto de normas jurídicas fundamentais e supremas de um 

Estado e que necessitam de um procedimento especial para ser modificada. Somente assim a 

Constituição serve de parâmetro de validade para as demais normas do ordenamento jurídico, 

seja no modo como devem ser feitas, seja em seus conteúdos. 

 Compreendendo a natureza hierarquizada do ordenamento jurídico, advoga Kelsen que 

o processo de criação do Direito termina em uma norma que fundamenta a unidade desse 

ordenamento. Essa norma fundamental é hipotética e se configura na Constituição, em sentido 

lógico-jurídico. É ela que institui um órgão criador do Direito e estabelece as normas que 

regulam a elaboração da Legislação. Este órgão é a Constituição propriamente dita.  

 Em Kelsen, os problemas referentes à validade e à produção do ordenamento jurídico 

alcançam tanto a Teoria Geral do Estado quanto a Teoria Geral da Constituição.  

 A discussão sobre o papel da Constituição e suas relações com a Política volta a 

interessar ao debate constitucional a partir dos anos 50, quando as Constituições assumem 

definitivamente conteúdo político. São as Constituições Sociais. 

 Doravante, as Constituições não mais se restringem a simplesmente organizar o 

Poder, mas também se prestam para legitimá-lo.  
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 Com o ingresso do elemento político, a Constituição passa a ser do Estado e da 

Sociedade. Sendo assim, a Política se faz presente não somente na instauração da 

Constituição, por intermédio do poder constituinte originário, mas também quando de sua 

efetivação por meio de uma política constitucional. 

  A Política entra para a análise constitucional que não se prende mais a procurar 

estabelecer o alcance normativo da Constituição. 
175

   

É neste sentido o pensamento de Hesse, ao afirmar que o  significado do ordenamento 

jurídico – aqui não mais se discute a hierarquia da Constituição -  só pode ser avaliado  se 

consideradas as duas dimensões constitucionais – a real e a jurídica.
176

 

A Constituição total - jurídica e política -serve a um só tempo à formação da unidade 

política, à coordenação e limitação do poder estatal e à configuração social das condições de 

vida. Sem a integração dessas funções, não há possibilidade de compreensão da Constituição.  

 O debate então se estabelece entre os que admitem o conteúdo político da Constituição 

como aspiração a transformar-se num plano global que determina tarefas, estabelece 

programas e define fins para o Estado e para a Sociedade e, do outro lado, aqueles que 

compreendem a Constituição como norma jurídica superior, um mero instrumento de governo 

para organizar as competências e regular os procedimentos, sem qualquer preocupação com o 

conteúdo das decisões. 
177
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 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 9/10: “Neste belo trabalho, em rebate à  teoria de Lassale, o autor  

apresenta uma nova idéia que é a que reconhece a força normativa da Constituição, apesar dela conter duas 
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sim questões políticas. Assim, ensinam-nos não apenas os políticos, mas também os juristas. “Tal como 

ressaltado pela grande doutrina, ainda não apreciada devidamente em todos os seus aspectos – afirma Georg 

Jellinek quarenta anos mais tarde -, o desenvolvimento das Constituições demonstra que regras jurídicas não se 

mostram aptas a controlar, efetivamente, a divisão de poderes políticos. As forças políticas movem-se consoante 

suas próprias leis, que atuam independentemente das formas jurídicas”. Evidentemente, esse pensamento não 

pertence ao passado. Ele se manifesta, de forma expressa ou implícita, também no presente”.  
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89 

 

 A Lei Constitucional serve então para a garantia do status quo, uma vez que as 

garantias constitucionais despem-se de qualquer conteúdo social ou econômico,  sob a 

justificativa de perda de juridicidade do texto, como é do interesse do Liberalismo.  É nesse 

cenário que surge a proposta de Constituição Dirigente, do constitucionalista português 

Canotilho
178

, que influenciou fortemente o Constitucionalismo Brasileiro.   

 A Teoria da Constituição reconstruída por Canotilho é concebida também como uma 

teoria social, na medida que compreende que todas as Constituições pretendem, de um ou 

outro modo, conformar o político. Desse modo, as Constituições são dirigentes, uma vez que 

tanto servem à racionalização da Política quanto para estabelecer um fundamento 

constitucional para esta, incorporando uma dimensão materialmente legitimadora.  

 Na obra referida, Canotilho tratou de construir uma teoria do direito fundamentada em 

razão científica e baseada em elementos objetivos e de verificação concreta. Custa aceitar que 

essa “purificação” da norma, ou seja, a exclusão do campo investigativo pela ciência do 

Direito de quaisquer outros tipos de fenômenos que não o jurídico, pretendesse isolar a essa 

ciência do mundo socioeconômico e político.  

 Mais consentâneo é entender, a partir da advertência feita por Kelsen a  Karl Marx 

acerca da “balbúrdia que surge entre „teoria especial do Direito‟ (ideologia jurídica como 

função do pensamento e do imaginário dos juristas burgueses/certo modo invertido de 

interpretação das normas) e o Direito em si (criado por um legislador e aplicado pelos 

tribunais, não sendo produto de ideólogos e doutrinas „ideológico-especulativas)”.
179

 

 Por outras palavras, o que Kelsen de fato pretendia não era o isolamento, mas a  

autonomia para a ciência que estuda a norma, purificando-a de outros enfoques que não a 

norma em si. Ao separar o ser do dever ser, a teoria kelseniana coloca o Direito como fruto 
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da atividade legislativa do Estado e dos demais cientistas jurídicos, restringindo o estudo da 

ciência do Direito pela exclusão do mundo dos fatos.  É aí que reside boa parte dos problemas 

da teoria kelseniana acerca da legitimidade do Direito.  

 A busca do “ser” do Direito ou dos seus caracteres essenciais, tal como preconiza a 

teoria kelseniana, torna-se realmente imprescindível para o exato conhecimento deste, 

embora, ao excluir a possibilidade das análises ontológicas, Kelsen tenha cometido um 

equívoco. É de se reconhecer, todavia, as superações realizadas pelo estudo kelseniano, 

conquanto este não tenha saído do plano do conhecimento para se preocupar com a questão 

sobre o que seja direito enquanto direito.   

 Para Hesse, essa radicalidade não promove qualquer avanço, uma vez que privilegia 

excessivamente uma dimensão da Constituição, o que termina por afastá-la da realidade. 
180

 

 Anote-se positivamente, porém, que a teoria de Kelsen tem por base a Constituição, 

integrando o mundo jurídico com a mesma intensidade adotada em relação ao mundo político. 

Mas daí a afirmar que para ele o Direito se resume à norma, mesmo que em seu sentido 

amplo, não é correto, pois este autor admitia diversas influências que afetam o Direito, como 

fica registrado na segunda fase da Teoria Pura do Direito, ao acentuar a “relação entre o 

problema da vigência, que é técnico-formal, e o da eficácia, que envolve apreciações de 

natureza sociológica, histórica e axiológica”. 
181
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Nesse sentido, a norma é somente uma parte do âmbito maior que é o Direito. Sendo 

assim, não esgota ela a totalidade deste e nem pode identificar-se com ele.  

 Mas há o que criticar nessa teoria, pois seu autor: i) admite como fundamento da 

ordem jurídica uma norma hipotética de origem metafísica; ii) acredita na ilusão de que a 

norma expressa realmente a vontade do povo por meio de representantes; iii)  ignora a  

origem ontológica do direito no ser;  iv) mistura conceitos ideológicos com interesses de 

grupos isolados ou de luta de classes; e v) generaliza o conceito de Estado como sendo o 

próprio Direito. 
182

 

 Não há  como negar que Kelsen em muito contribuiu para afirmar o Direito como 

ciência dotada de autonomia, justamente por possuir um objeto de estudo delimitado, que é a 

norma em sentido abrangente. Porém, a afirmativa de que para este autor o Direito é a lei 

mostra-se tão falsa quanto dizer que sua intenção sempre foi reduzir aquele à norma, embora  

não se possa olvidar que o legalismo formal perpetrado pela teoria kelseniana tenha terminado 

por afastar o direito da justiça.  

Dada a preponderância da teoria kelseniana e sua pirâmide normativa, a Constituição 

passa a ocupar o cume dos ordenamentos jurídicos positivos, tornando-se o elo 

jurídico/político fundamental entre a Sociedade e o Estado, ao mesmo tempo que procura 

assegurar e garantir a liberdade dos indivíduos ou grupos. 

A Carta Magna necessita não só instituir o poder, mas também controlar o seu 

exercício para que este não desborde dos seus limites e se torne arbitrário.  Sustenta essa 

                                                                                                                                                         
Hautptprobleme, de 1911, até Reine Rechtslehre, de 1934, e de sua ida para a Não norte-americana até sua 

morte, quer parecer-nos que existe uma progressiva adequação da Teoria Pura a exigências concretas e 

históricas, em um ritmo que se acelera no mundo americano. É a propósito exatamente da correlação entre 

vigência e eficácia que se observa este fato com mais evidência”. E, mais adiante acrescenta Reale, p. 473: “o 

certo é que Kelsen deixa de considerar o Direito apenas como sistema de normas logicamente escalonadas, para 

examiná-lo também em sua aplicação prática: o seu estudo, por tais motivos, embebe-se de preocupação social e 

histórica, perfilando-se o fato ao lado da norma, pelo menos em termos de possível conversão pragmática da 

vigência das normas de Direito na eficácia do comportamento dos associados aos quais ela se refere”. 
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concepção a crença na plenitude do ordenamento jurídico e na interpretação dada ao princípio 

da separação de poderes. 

 Não é pequena a mudança que se opera na questão da legitimidade do Poder. As 

vertiginosas transformações ocorridas no século XX “provocaram um rompimento com a 

tradição e o passado comuns, sem oferecer qualquer substitutivo seguro para nortear a ação 

política e a elaboração das normas jurídicas, rompimento esse que se manifesta na tão falada 

“crise de poder” – que nada mais é que uma crise de legitimidade do poder ”.
183

 

 É nesse quadro de instabilidade e contingências que o Direito é impelido a olhar para a 

frente,  conformar-se com o futuro, tornando-se menos fechado num esquema de tipificação 

elaborado segundo eventos ocorridos no passado. 
184

 

Neste quadro, estudar-se-á a legitimidade do Direito a partir de um enfoque sistêmico-

funcionalista, nesta parte representada por Niklas Luhmann, no qual o centro do processo de 

legitimação passa da autoridade para o processo que o instituiu ou controla.  

 

 

3.2.2  A Legitimação do Direito em Luhmann. 

 

 Do que compreendemos, Niklas Luhmann concebe o Direito como sendo um sistema 

autônomo de códigos próprios, dotado de capacidade de auto-reprodução (autopoiesis). 
185

   

 Para ele, a Sociedade é complexa, formada por diversos subsistemas que se originam a 

partir de um processo de especificação e de diferenciação funcional, a que denominou de 
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11. 
185

  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1985. 

 



93 

 

“subsistemas sociais”, cuja característica primordial é o seu fechamento operacional e sua 

subseqüente autonomia em relação aos outros subsistemas.  

 Sendo fechado o sistema operacional desses subsistemas, Luhmann compreende 

inexistir dependência entre sistema e ambiente circundante.  

 Daí compreender a necessidade de que cada subsistema seja dotado do poder de auto-

regulação, utilizando-se para tanto de codificação própria para ordenar a totalidade do 

processo em torno do qual os outros elementos gravitam e estabelecem configurações 

variáveis. Não haveria, assim, a necessidade de encontrar em outros sistemas os elementos 

necessários ao seu funcionamento.  

 Em meio ao caos e à contingência de um universo muito complexo, o sistema 

representaria uma redução das infinitas possibilidades encontradas e a seleção de algumas 

variáveis, permanecendo vivo enquanto fosse capaz de delimitar suas fronteiras com o mundo 

circundante e restringir a complexidade das variantes presentes em seus limites.  

 Para lutar contra a entropia, o sistema precisa ser capaz de reproduzir-se e manter uma 

estrutura que garanta sua sobrevivência, embora um maior fechamento ao contato com o 

ambiente não possa impedir sua adaptação, transformação e evolução. 

 As respostas às mudanças e ao contato com o mundo circundante passam, inclusive, a 

seguir dinâmica própria. Com o aumento da complexidade do sistema e com a redução da 

influência do ambiente, a modificação do sistema passa a representar antes de tudo uma 

recriação, uma autotransformação (autopoiesis).  

 A produção do Direito, conforme a leitura luhmanniana, ocorre segundo um conjunto 

de regras internas, sem que isto signifique um fechamento ao contato com outros sistemas. Na 

realidade, o contato entre sistemas e ambiente circundante, longe de constituir-se obstáculo, 

introduz elementos inovadores e contingentes responsáveis pela produção de novas variáveis.  
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 Economia, Política e Moral, por exemplo, formam sistemas autônomos que, em 

relação ao Direito, constituem meios ambientes ou mundo circundante.  

 Convém ressaltar que as regras internas que regem a produção do Direito são passíveis 

de relacionamentos com outros sistemas, o que não impede o processo de continuidade do 

sistema de que fazem parte.  

 O que releva na teoria luhmanniana do Direito é o fato de que, apesar  de ter como 

centro os juízes e tribunais e, na periferia, o contato ou a zona de interseção com os demais 

sistemas, considera que a mediação desse contato, no âmbito do público, dá-se por intermédio 

da legislação e, no âmbito do privado, por intermédio dos contratos. 

 Tanto isso é verdade que, ao abordar o tema “Legislação” em seu „Legitimação pelo 

Procedimento‟, Luhmann o faz para afirmar a imprestabilidade do processo adotado pelo 

Parlamento na elaboração legislativa. 
186

 

 Esclarece, em seguida, este autor que tal crítica, para ele, resulta de uma falsa 

expectativa quanto à necessidade de haver um equilíbrio entre a decisão e o processo jurídico.  

Isto porque o processo não deve ser entendido como algo ritualizado, contido em sua própria 

forma, esgotando-se em si mesmo. A prova disso é que os processos judiciais não estão 

infensos nem à criação, nem à eliminação de outras possibilidades. 
187
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observadores deste processo estão, geralmente, de acordo em que as decisões próprias não podem ser 

abandonadas no processo parlamentar, mas sim realizadas através dum pacto entre as forças relevantes, fora do 

processo formal. O processo jurídico não constitui, portanto, o próprio processo de decisão. Mas será isso uma 

objeção contra o processo jurídico? ”. 
187

  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universitária, 1980. p. 145: “Até mesmo a organização dos processo judiciais não regulamenta o 

processo seletivo da criação e eliminação doutras possibilidades, nem o próprio esclarecimento da decisão mas 

sim, quando muito, a apresentação do estabelecimento da decisão”. 
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 Quanto ao Processo Legislativo, afirma Luhmann, que ele não se identifica com o 

órgão de decisão, nem pode ser considerado exclusivamente como um conjunto de normas  

que rege o processo de feitura das leis.  

 Para ele, esse Processo deve ser entendido como “um sistema especial de 

comportamento que trata dum determinado método especial de legislação e que persegue o 

objetivo de elaborar uma lei e a pôr em vigor”. 
188

  Porque submetido aos acontecimentos fora 

do seu âmbito, é um processo não programável em seus conteúdos.   

Diferentemente do Processo de Aplicação Jurídica ou Jurisdicional, no Processo 

Legislativo, encontram-se presentes atores que não estão diretamente ligados ao tema, mas 

que são levados a participar de várias histórias. 
189

 

 O que se observa é que, quando esses atores são chamados a participar, mas não se 

vêem inseridos na temática em discussão, a sua relação passa a ser uma relação de „para com‟ 

o sistema e a resposta ou é a apatia, ou a rebelião. 

 Dito de outro modo, se não há a integração do indivíduo com o sistema, corre-se o 

risco de o sistema político, por exemplo, “converter-se em tema de decisão, em vez de 

permanecer no horizonte da mesma. É exatamente este o perigo a ser evitado, como 

                                                 
188

  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universitária, 1980. p. 146: “O processo de legislação não se identifica com o órgão de decisão, o 

parlamento eleito na altura. Também não é uma sessão isolada e, ainda menos o conjunto de normas 

(constituições, leis regulamento das sessões), que rege o processo. O processo legal é antes, respectivamente ao 

nosso padrão-geral, o sistema especial de comportamento que trata de determinado método especial da legislação 

e que prossegue o objetivo de elaborar uma lei e a por em vigor. O direito processual rege diversos processos, o 

órgão de decisão trata de diversos processos e mesmo numa única sessão são tratados, na maioria das vezes, 

diversos processos, uns após os outros. Num  tal sistema básico pode observar-se então, muito claramente, uma 

multiplicidade de processos que reclamam a atenção uns atrás dos outros. Cada vez que se altera o sistema 

relacional estrito do processo, muda-se o tema, apresentam-se novos documentos, outros se convertem em 

oradores proeminentes ou adquirem uma relevância de fundo, reagrupam-se adversários ou partidários, torna-se 

relevante uma outra história prévia e a retórica tem de ser  adaptada a um outro público. Cada processo 

legislativo constitui um sistema em si”.  
189

  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 159:  “O espectador é introduzido a várias histórias. É feito o convite 

para assistir a um acontecimento dramático com teores variáveis, entre os quais o indivíduo pode procurar, por 

si, os pontos de cristalização do seu interesse, das suas simpatias, ou antipatias. Enquanto o faz, perde, tal como 

num papel, a sua liberdade original, através da história da sua participação, a complexidade de atitudes possíveis 

reduz-se a um tipo de processo de estudo e socialização e as suas alternativas reduzem-se a algumas variantes 

susceptíveis de orientação política”. 
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indicamos, mediante a instauração do sistema político em processo de princípios 

hierárquicos”. 
190

 

 Tal situação - ser ou não ser inserido no sistema - tem repercussão direta no 

estabelecimento do consenso real, que, por sua vez, não pode ser equiparado à legitimidade. 

191
  

 Nesse passo e para aumentar os consensos, têm-se os procedimentos. Neles, todas as 

diferenças e desigualdades devem estar em igualdade de condições para serem apresentadas à 

comunidade, a fim de que esta possa lutar por seus espaços como resultado de um processo. 

Em outras palavras, todos são iguais perante o processo. 
192

 

 Talvez melhor seja dizer, com Tércio Sampaio Ferraz Jr., que, antes de buscar um 

consenso, o procedimento tem por objetivo criar condições para a “imunização das decepções 

inevitáveis”. 
193
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  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 159: “Só o próprio processo é que é símbolo. Nos temas, projetos 

propostas e assuntos controversos do processo isolado, o sistema político só entra como premissa constitutiva de 

sentido e não se converte em tema, pois não é tratada no processo. Uma pessoa habitua-se – quando segue de 

perto as histórias do sistema – a que elas sejam, a par dos escândalos, principalmente histórias das decisões. 

Quando os processos não podem realizar essa integração – há exemplos disso em alguns países em vias de 

desenvolvimento – o indivíduo já não pode apresentar uma relação no sistema, mas sim uma relação para com o 

sistema, seja ela apatia ou  rebelião [...]”.   
191

  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 159[…] a legitimidade não pode ser equiparada ao consenso real. O 

consenso é conciso e, por isso, tem de ser generalizado. Constitui uma expressão superficial dizer que a decisão é 

confiada à maioria. O próprio princípio da maioria não é uma forma de legitimação, mas sim uma solução de 

compromisso. As teorias clássicas de democracia tinham visto isso e aí residia o seu problema principal. Ou 

procuravam dar proteção ao indivíduo, ou à minoria, mediante direitos subjetivos e medidas de prevenção contra 

a maioria (para compensar, portanto, a ausência de consenso. Ou defendiam que, na democracia, graças aos seus 

processos de formação da vontade, se chegava, finalmente, à expressão dum consenso geral, pelo menos duma 

forma sintomática, representativa e conjetural ”. 
192

  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 160: A política e seus processos conservam, por este motivo, uma 

estrutura igualitária e segmentária (dividindo-se em subunidades iguais) em oposição ao princípio da hierarquia e 

diferenciação funcional que domina os processos na justiça e na administração. Nestas condições não é de 

admirar que o princípio da igualdade seja proclamado na política como valor de legitimação. A igualdade não é 

um valor que possa ser realizado, mas sim um princípio estrutural que procura realizar algo de duas formas: a 

separação dos papéis perante o meio e uma grande sinceridade e variabilidade das probabilidades de consenso no 

sistema”. 
193

 FERRAZ JR Tércio Sampaio. Apresentação da tradução brasileira. In: LUHMANN, Niklas. 

Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1980, p. 04: “A maior discrepância entre os contendores, no início do processo, é controlada aos 

poucos, criando-se condições para a aceitação de uma decisão final. Note-se, porém, que a função legitimadora 

do procedimento não está em produzir consenso entre as partes, mas em tornar inevitáveis e prováveis decepções 
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 Em Luhmann, o Processo Legislativo é constituído por várias outras circunstâncias, 

que lhe são pressupostas e, por isso, “os procedimentos nunca bastam por si sós para legitimar 

uma decisão no sentido duma reestruturação contínua das expectativas”. 
194

 

 Quando aborda o tema da Legislação, ensina esse autor que a complexidade 

decorrente da variabilidade do Direito deve ser mantida para evitar-se a regressão do sistema 

político. Acredita ele que somente pela formação de um consenso real, a partir de um 

procedimento adequado, pelo qual restem asseguradas e garantidas às diversas estruturas da 

sociedade o direito à participação em igualdade de condições, é possível a legitimidade desse 

sistema. 
195

   

 Como se verifica na teoria de Luhmann sobre a legitimidade do Direito, o 

procedimento assume o papel do sujeito e é mediante a sua estrita observância que se 

estabelece a correção da decisão.    

Contudo, há algo mais a ser dito e não referido na teoria procedimental de Niklas 

Luhmann. A legitimação do Direito exclusivamente pelo procedimento deixa à margem o seu 

conteúdo real, a sua facticidade. 

                                                                                                                                                         
difusas: apesar de descontentes, as partes aceitam a decisão. Um comportamento contrário é possível, mas a 

parte que teima em manter sua expectativa decepcionada acaba pagando um preço muito alto, o que a força a 

ceder. Neste sentido, a função legitimadora do procedimento não está em substituir uma decepção por um 

reconhecimento, mas em imunizar a decisão final contra as decepções inevitáveis”. 
194

  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 161.   
195

 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 161-162: “[...] o processo legislativo tem de dominar  uma 

complexidade extremamente elevada, pois trata o direito como variável. Esta complexidade, no caso de se 

quererem evitar desenvolvimento regressivos do sistema político, tem de ser institucionalmente assegurada, 

continuamente mantida e ainda avaliada, em cada caso, em determinadas decisões legislativas. Para isso serve a 

dupla estrutura protegida, o esforço da versão oficial do processo duma assembléia deliberativa decidindo por 

maioria, por um lado, e duma forma de trabalho realmente imposta com a criação de grupos, relações informais e 

alterações de competências, por outro. (...) Por outro lado procura-se, de procedimento para procedimento, na 

medida do possível, alcançar um consenso real suficiente, como base de atuação política. Quando estes 

procedimentos encontram apoio suficiente, nas restantes estruturas da sociedade e nos seus outros sistemas 

parciais, um problema que só poderíamos tratar de forma alusiva, então pode conseguir-se assim que os 

interessados recebam bem as variações do direito nos casos isolados, em parte: todavia na generalidade pode 

conseguir-se que eles as aceitem como um acontecimento real e modifiquem as suas expectativas 

correspondente, sem que, por esse motivo, surjam complicações consideráveis, ou discrepâncias nos seus outros 

papéis”. 
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 É da relação entre essas duas dimensões do Direito, ainda sob o enfoque funcionalista-

sistêmico, que Jürgen Habermas desenvolve uma teoria sobre o discurso ético na legitimação 

deste, ou seja, ele procura aliar a forma procedimentalista a um conteúdo ético na ação 

legitimadora do Direito, conforme se verá a seguir.   

 

 

3.9 A LEGITMIDADE DO DIREITO EM HABERMAS  

 

 A partir da análise das duas tradições democráticas mais importantes – o 

Republicanismo e o Liberalismo -, Habermas avança no modo de ver a Democracia e a 

Política Deliberativa, essenciais à legitimidade do Direito. 

 Para o referido autor, embora as duas tradições se mostrem insuficientes para justificar 

o discurso democrático, a tradição republicana leva ligeira vantagem, visto que promove a 

“institucionalização de um uso público da razão”.     

Significa dizer que, segundo a teoria republicana do poder, “a formação política da 

opinião e da vontade que ocorre na esfera pública e no parlamento não obedece às estruturas 

dos processos de mercado, mas às persistentes estruturas de uma comunicação pública 

orientada para um entendimento mútuo”. 
196

 

 As estruturas comunicativas a que se refere o autor são aquelas que servem, no 

Modelo Republicano, para “conferir força legitimadora à formação política da opinião e da 

vontade. Essas são precisamente as condições comunicativas que legitimam o processo 

político de formação da vontade e da opinião pública, condições estas sob as quais se pode 

esperar que o processo político produza resultados razoáveis”. 
197

  

                                                 
196

 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 110. 
197

 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 111: (...) “A confiança republicana 
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 Importante salientar que o objetivo atribuído pelo Republicanismo ao “uso público da 

razão” não é outro senão permitir que se pensem, comunitariamente, projetos comuns de 

superação de carências e necessidades. Por outras palavras, entende Habermas que esta é uma 

concepção comunitarista das vozes da Sociedade. 
198

   

 Isto certamente não traria problema algum, se não fosse o Modelo Comunitarista 

marcado por uma idealidade excessiva. A crítica de Habermas quanto à compreensão do 

processo de legitimação democrática pelo viés do Comunitarismo é no sentido de entender 

que a Democracia não pode ficar na dependência da “virtude dos cidadãos devotados ao bem 

comum e assegurado, em última análise, por um consenso ético de fundo”. 
199

 

 A questão ética não pode ser exclusiva no discurso político da Democracia, como 

querem os comunitarista. Tal posicionamento faz Habermas indagar se “essa assimilação dos 

discursos políticos com vistas ao esclarecimento de uma autocompreensão ética e coletiva não 

combina com a função dos processos legislativos nos quais surgem”. 
200

   

No Modelo Republicano tal combinação não é possível, tendo em vista que os 

“Estatutos legais contêm indubitavelmente elementos teleológicos, mas estes significam mais 

que a mera explicação hermenêutica de orientações de valor compartilhadas. Por sua própria 

estrutura, as leis são determinadas pela questão de saber que normas os cidadãos desejam 

adotar para regular sua vida em comum”. 
201

  

                                                                                                                                                         
na forma dos discursos políticos contrasta com o ceticismo liberal quanto à razão. O objetivo de tais discursos é 

permitir que se discutam interpretações e orientações de valor quanto a necessidades e carências, e, então, que 

estas sejam transformadas de uma maneira inteligente.”  
198

 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 111. 
199

  HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola 

do Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 111/112: “Republicanos 

contemporâneos, no entanto, tendem a dar uma interpretação comunitária a essa comunicação pública (...) Nessa 

leitura, o processo democrático depende das virtudes de cidadãos devotados ao bem-estar público. Essa 

expectativa de virtude já levou Rousseau a separar o cidadão orientado para o bem comum do homem privado, 

que não pode ser eticamente sobrecarregado. A unanimidade do ato político de legislar deve ser assegurada 

antecipadamente por um sólido consenso ético”. 
200

  HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola 

do Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 112. 
201

 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 111/111. 
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 Habermas acrescenta em sua teoria que “questões morais, no sentido da tradição 

kantiana, são questões de justiça, e, na política legislativa, a questão prioritária é saber como 

uma matéria pode ser regulamentada no igual interesse de todos”. 
202

 

Em crítica aos comunitaristas, Habermas sustenta que os “compromissos constituem a 

maior parte dos processos políticos”, mas não têm a exclusividade das razões éticas na 

formação do discurso político legislativo. Por isso, a necessidade de subordinar a ética ao 

discurso da moral e às questões pragmáticas. 
203

  

 A diferença entre uma e outra tradição é que a liberal vê o processo político como uma 

mera disputa cujas regras estão perfectibilizadas nos códigos morais e jurídicos. 

 Para explicar a inexistência do conflito entre Constitucionalismo e Democracia e entre 

a autonomia pública e a privada, Habermas elabora a Teoria Discursiva da Democracia, na 

qual sustenta que os processos de deliberação política devem ser realizados conforme o 

modelo constitucionalmente adotado e dentro de um amplo espectro comunicativo de 

natureza radicalmente igualitária. 
204

   

 Neste sentido, a Constituição não pode ser considerada um mero instrumento de 

governo. Ela deve ser compreendida como a interpretação, a configuração e a garantia de um 

sistema de jurídico de direitos fundamentais, instituído mediante um processo legislativo 
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 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 113: “A confecção de normas é 

essencialmente uma questão de justiça, sendo avaliada segundo princípios que estabelecem o que é igualmente 

bom para todos. E, diferentemente das questões éticas, as de justiça não estão relacionadas desde o princípio com 

uma coletividade específica e sua forma de vida”. 
203

 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Belo Horizonte: Cadernos da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, v. 3, jan/jun, 1995, p. 113. 
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  OLIVEIRA, Marcelo Cattoni. Devido Processo Legislativo. 2ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos 

Editora. 2006, p. 112/113: Sobre a conciliação entre Constitucionalismo e Democracia no âmbito do Estado 

democrático de direito: “ O Constitucionalismo e, portanto, a própria Constituição, não pode mais ser 

compreendido, quer em termos liberais, como a defesa de uma esfera privada e do exercício da autonomia 

enquanto “liberdade negativa”, naturalisticamente concebidas, contra o público; quer em termos republicanos, 

como a defesa de uma estabilidade ético-política, que se realiza através do exercício da autonomia enquanto 

“liberdade positiva”.  E a Democracia não pode ser concebida, quer em termos liberais, como uma mera disputa 

de mercado regulada mecanicamente por regras que legitimam a escolha de um governo comprometido com os 

interesses majoritários daqueles que supostamente representa; quer em termos republicanos, como um processo 

autocompreensivo através do qual a identidade ética presumidamente homogênea de uma comunidade concreta 

se realiza”. 
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democrático, 
205

 no qual reste garantida a participação igualitária na formação do Poder 

Político e suas redefinições nas esferas pública e privada da vida. 

 Desse modo, organizados democraticamente o processo e a co-autoria de todos os 

interessados, tem-se uma verdadeira manifestação da soberania popular, que em outras 

palavras é legitimidade do Poder. 
206

  

Como lembra Oliveira, “o modelo procedimental reinterpreta a esfera público-política 

enquanto arena para a detecção, identificação e interpretação dos problemas que afetam a 

sociedade”. 
207

 

 Ao analisar a crise do Estado de Direito na visão procedimentalista, Habermas 

discorre sobre a problemática da realização do Estado Democrático de Direito em sociedades 

complexas.  Segundo ele, a mudança do paradigma do Estado Social para o Estado 

Democrático diz respeito à não realização de direitos, seja por ação, seja por omissão do 

Estado.  

 No paradigma procedimental de Habermas, o Direito deve ser posto e garantido por 

meio de processos legítimos.    
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  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade, vol. II. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 326: “Ao contrário, a constituição determina 

procedimentos políticos, segundo os quais os cidadãos, assumindo seu direito de autodeterminação, podem 

perseguir cooperativamente o projeto  de produzir condições justas de vida ( o que significa: mais corretas por 

serem equitativas). Somente as condições processuais da gênese democrática das leis  asseguram a legitimidade 

do direito”. 
206

  DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jéferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 382/383: No sentido de se aferir quem são os autores da lei, é bem interessante verificar como Dworkin 

responde, por intermédio de Hermes: “ (...) O estado de espírito de quais pessoas serviu para fixar a intenção que 

subjaz à Lei das Espécies Ameaçadas? Seria o dos membros do Congresso que a promulgaram, inclusive 

daqueles que votaram contra? Seriam as idéias de alguns – por exemplo, daqueles que falaram, ou falaram com 

mais frequência nos debates – mais importantes que as idéias dos outros? Que dizer dos funcionários e auxiliares 

administrativos que prepararam os projetos iniciais? E o que dizer do presidente que assinou o projeto e o 

transformou em lei? Será que suas intenções não têm mais valor que a de qualquer senador em particular? E o 

que dizer dos simples cidadãos que escreveram cartas a seus congressistas, prometeram ou ameaçaram votar a 

favor ou contra eles, fazer ou negar-se a fazer contribuições de campanha, dependendo do modo como eles 

votassem? E quanto aos vários lobbies e grupos de ação que desempenharam seu papel, atualmente considerado 

normal? Qualquer visão realista do processo legislativo inclui a influência desses grupos; se eles contribuíram 

para a elaboração da lei, será que Hermes tem alguma boa razão para não levar em conta suas intenções ao 

determinar que lei eles criaram? Há uma complicação adicional. Uma lei deve sua existência não apenas à 

decisão de algumas pessoas para promulgá-la, mas igualmente à decisão de outras pessoas, posteriormente, no 

sentido de não a emendar ou revogar”.  
207

  OLIVEIRA, Marcelo Carttoni. Devido Processo Legislativo. 2ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos 

Editora. 2006, p. 111. 



102 

 

E, sendo assim, a legitimidade deve ser buscada por meio de um discurso 

constitucional, racionalizado mediante a adoção de procedimentos legitimadores. 
208

 

Isto leva a concluir que a legitimidade do Direito não deve ser buscada exclusivamente 

a partir da norma ou do ordenamento, como defendido pelo Positivismo de Kelsen; nem como 

quer Luhmann, por intermédio exclusivamente do procedimento.  Em Habermas, ela se 

instaura, sim, mediante um legítimo procedimento, embora este deva ser realizado enquanto 

comunicação ampla, estabelecida igualitariamente entre os diversos atores políticos. 

Esse entendimento significa um giro da teoria habermasiana, que até então 

desenvolvia a concepção de que havia uma complementaridade entre Moral e Direito.     

Sensível modificação em seu trabalho ocorre em 1992, com a publicação do seu 

“Direito e Democracia – entre Facticidade e Validade”, quando declina dessa 

complementaridade, em favor de uma relação de co-originariedade. 

 Na obra referida, observa-se a transição de uma racionalidade prático-moral, para uma 

racionalidade comunicativa deontologicamente neutra, explicada pela tensão entre 

factualidade e validade, que é inerente à linguagem e perpassa o Direito, à medida que este se 

propõe a atender, ao mesmo tempo, aos reclamos de concreção e de universalização.  

 Na verdade, é essa inter-relação entre factualidade e validade que permite ao Direito 

hodierno constituir-se como meio de integração social e, assim, conduzir a um processo 

legislativo resultante da opinião e da vontade discursiva dos cidadãos. 

 Na Teoria Discursiva, o ato de linguagem tem por finalidade buscar o entendimento 

com alguém sobre algo no mundo. Na busca desse entendimento, levantam-se as seguintes 
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pretensões universais de validade: i) o falante tem de se expressar de maneira a se fazer 

entender; ii) sua fala há de se fazer por meio de um conteúdo proposicional verdadeiro, em 

outras palavras, ele tem de dar a entender algo; iii) suas intenções hão de ser expressas 

verazmente, de modo a se firmar um entendimento a partir do que é falado; iv) sua 

manifestação tem de ser correta, de forma a possibilitar o entendimento.  

 Assim, ao se entender algo sobre o mundo por meio da linguagem, surge uma tensão 

entre a realidade e a idéia, pois, ao agir comunicativamente, fazem-se idealizações inevitáveis 

que se podem opor aos fatos.  

 Em Habermas, há uma diferença entre pensamento e representação. Esta é sempre 

patrimônio de uma pessoa no singular, referindo-se ao modo como alguém representa para si 

um dado qualquer. Já o pensamento, ao contrário, expresso por meio de enunciados que 

denotam fatos ou estados de coisas, pertence à coletividade, visto não estar circunscrito a uma 

consciência individual apenas.  

 Habermas também distingue o verdadeiro do real. Para ele, este é o que pode ser 

representado por proposições verdadeiras, ao passo que aquele é o que pode ser explicado a 

partir da pretensão levantada em relação ao outro, no momento em que se faz uma proposição.  

 Diante disso, a pretensão de verdade tem de ser criticável e aberta às objeções para 

fazer jus a um acatamento racional da comunidade interpretativa.  

 Mais ainda: a pretensão de verdade, em razão do nexo com a validade, supera os 

limites pontuais de qualquer comunidade interpretativa particular, porquanto a pergunta pela 

validade de um proferimento supõe a transcendência, por falantes e ouvintes, dos padrões 

particulares de uma comunidade.  

 É precisamente essa transcendência que possibilita o entendimento da verdade como 

algo que, se aceita racionalmente por uma comunidade de intérpretes, aponta 

comunicativamente para além das fronteiras espaciais e temporais.    
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Diante disso, o agir comunicativo deve ser compreendido como a disposição existente 

entre falantes e ouvintes em estabelecer um entendimento decorrente de um consenso sobre 

algo no mundo.  

 Sendo assim, as ações se situam em um mundo intersubjetivamente compartilhado, 

permeado por um fundo consensual. Entretanto, “a ação comunicativa desvincula-se de 

contextos particulares, mas continua vinculada ao espaço circunscrito pelas normas de ação 

consagradas pela tradição”. 
209

 

 Todavia, no momento em que essa estrutura básica não basta para garantir a integração 

social, surge a possibilidade do dissenso ou a respectiva necessidade de legitimação racional 

das pretensões.                  

  Uma pretensão de validade, para ser racionalmente aceita, tem de se constituir, a um 

só tempo, como factualidade, uma vez que pertence a uma comunidade real, histórica, e como 

validade, uma vez que, necessariamente, faz idealizações ao se remeter às razões potenciais, 

transcendentais. 

 Mesmo havendo risco de dissenso, no mundo vivido, as ações se coordenam de 

maneira a possibilitar uma ordem social. Elas se movem na base do entendimento formado 

em um horizonte de sentidos comuns, o qual funciona como um fundo consensual a fornecer, 

imediatamente, um padrão espontâneo de interpretação.  

Esse horizonte ou fonte de saber é tão intimamente original, que as pessoas se 

remetem a ela como se fosse algo inquestionável. Tal saber, no entanto, perde essa condição 

de fonte indiscutível no momento em que é chamado a se confrontar com as pretensões de 

validade. 

 Nas instituições arcaicas, detentoras de uma autoridade praticamente incontestável, o 

saber disponível se forma pela fusão da factualidade com a validade, mediada pelo agir 
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comunicativo, que canaliza, por intermédio de tabus, o agir para a base comum. O agir 

comunicativo deixa, assim, de ser considerado como um entrelaçamento de diversas ações na 

busca de uma base legitimadora, para se entender como o fragmento de uma realidade a 

informar imediatamente toda a Sociedade e, como tal, assume um caráter prescritivo, unindo a 

autoridade ao sagrado, para legitimar o Poder. 

 As sociedades secularizadas, por sua vez, ao recusarem a integração por meio da 

religião e da tradição, enfrentam tremenda dificuldade na coordenação das ações sociais. Kant 

e seus seguidores tentaram resolver esse problema recorrendo à razão prático-moral. 

 Na visão de Habermas, o Direito em Kant se apresenta como uma relação interna entre 

coerção e liberdade, sendo entendido como categoria que apela para a coerção monopolizada, 

pelo Estado, toda vez que alguém, pelo abuso de sua liberdade, causar empecilho à liberdade 

de outrem. Da relação interna entre coerção e liberdade, surge a pretensão de validade do 

ordenamento jurídico, porquanto o Direito é a instituição que, pela coerção, garante a 

liberdade, entendida esta como a soma das liberdades individuais.  

 Em Habermas, não se pode efetivar o direito unicamente a partir de demarcações em 

um espaço específico para a configuração histórica das liberdades individuais, visto o corpo 

político se constituir de pessoas que se reconhecem mutuamente como portadoras de direitos 

recíprocos. Esse reconhecimento  por todos os cidadãos se funda em leis que lhes asseguram 

esses direitos. Tais leis, entretanto, para se legitimarem, têm de garantir o acesso de todos aos 

mesmos níveis de liberdade. 

 Sendo assim, o Processo Legislativo em Habermas erige-se como meio, por 

excelência, da integração social. Por intermédio dele, as pessoas abandonam a figura do 

sujeito solipsista de direito, para se constituírem como membros de uma comunidade jurídico-

política livremente formada.  
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Para tanto, faz-se necessário possibilitar aos sujeitos a assunção da perspectiva de 

membros que se orientam pela busca de um entendimento intersubjetivamente alcançado.  

 Somente quando os sujeitos vislumbrarem nas leis a manifestação racional e livre de 

suas próprias vontades, ou, em outros termos, quando se enxergarem destinatários e co-

autores de ordenamento jurídico, o Direito se transformará em fonte primária da integração 

social.  

 Um dos grandes desafios, nesse aspecto, consiste em conciliar as formas de 

representação política e de divisão de poderes com as exigências de regulação e produção 

legislativa atual.  

 O centro do poder para a elaboração do Direito deslocar-se-ia, segundo ele, para os 

cidadãos, envolvidos pela descoberta de sua autonomia e da capacidade de participar da 

soberania popular através de processos comunicativos e da Democracia.  

A verdadeira função das Constituições seria, nesse passo, a proteção de um processo 

legislativo democrático e não a guarda de uma suposta ordem suprapositiva de valores 

substanciais. 

 O desenvolvimento de uma concepção procedimental para a criação do Direito reflete 

sobre a filiação de Habermas à teoria crítica, inserindo-o no conjunto de obras em que o 

processo aparece como a resposta para as dificuldades encontradas para a produção do 

Direito.  

 A teoria que defende um paradigma processual de formação do Direito advém da 

defesa de uma Democracia radical, mais participativa e confiante na capacidade de 

desenvolvimento da autonomia dos cidadãos.  

 Tal teoria reflete, ao contrário de outras teorias procedimentalistas, sobre a 

aceitabilidade de que conteúdos ético-morais possam influir na construção interpretativa dos 

direitos fundamentais em um ambiente democrático.  
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 Não é difícil perceber a força dessas criações teóricas elaboradas com o intuito de 

explicar o Direito e suas dimensões, inclusive a dimensão do processo de produção das leis. 

 No âmbito do Positivismo, por exemplo, o que importa perquirir é se a norma foi 

produzida pela autoridade competente.  

Já no campo das teorias procedimentalistas, a questão é ampliada para se saber se a 

manifestação da autoridade ocorreu conforme regras previamente estabelecidas, 

independentemente de seu conteúdo, ou no sentido de compreender que o processo de 

produção da norma jurídica realiza verdadeira integração social, dado o caráter democrático  

da participação refletida de todos os interessados.  

 Na práxis do Processo Legislativo, vislumbra-se uma realidade extremamente 

complexa, visto ser o momento em que se tenta construir a ligação dos fatos da vida que 

resultam em demandas normativas com o regime de princípios e regras básicas que podem ser 

aplicados em cada sistema político e justificado por intermédio de teorias como as que acima 

se estudou.  

 No paradigma do Estado Democrático de Direito, trabalha-se para oferecer garantia de 

segurança ao sistema por intermédio do Direito. O que se tem visto é a produção de 

insegurança, conquanto não se trate mais de segurança contra ações ilegais, mas a que resulta 

do simples fato de alguém julgar-se no direito. 
210

      

 Nesse caso, a estabilização da expectativa somente se dará pela flexibilidade 

interpretativa da regra jurídica. 
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4 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

 A Hermenêutica Constitucional, enquanto concretização constitucional dos princípios 

que regem o Processo Legislativo é tema obrigatório neste estudo.       

 Mas se tratando de processo legislativo, onde a interpretação da Constituição e das 

leis se faz por uma ampla gama de participantes, tem-se que a hermenêutica mais adequada é 

a que possibilita maior abertura, tanto no que se refere à legitimidade dos participantes, 

quanto ao conteúdo das normas. 

 Melhor dito, o interesse aqui é buscar esclarecimento para saber como essa abertura 

interpretativa repercute no Processo Legislativo, vislumbrando-se o Direito como um 

fenômeno de liberdade e um produto do homem, feito por ele para ele, consideradas as  

contingências do mundo e as situações do acaso.  

 A hermenêutica é um modo de conhecer. No caso da Constituição, que é um texto de 

natureza normativa, um repositório de valores culturais, sua interpretação não se opera 

adequadamente apenas pela  interpretação literal do seu texto, mas também pelo entendimento 

sobre o contexto, compreendido este como a influência que o ambiente exerce sobre o sentido 

da Constituição. 

 Com José Afonso da Silva, tem-se que o intérprete da Constituição alcançará o exato 

sentido da Constituição pela aplicação das três formas de Hermenêutica: a Hermenêutica da 

Palavra, a Hermenêutica do Espírito e a Hermenêutica Contextual. 

 Pela Hermenêutica da palavra procura-se desvendar o sentido da Constituição, ou do 

texto normativo, não somente buscando o seu sentido gramatical, mas também os aspectos 

fáticos e lingüísticos. 
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 A Hermenêutica do Espírito tem por finalidade perquirir sobre a “idéia fundante”, da 

Constituição. Visa descobrir a concepção básica que constitui e anima a Constituição. No 

caso da Constituição da República, essa idéia fundante está contida no preâmbulo e nos 

princípios fundamentais inseridos nos arts. 1º a 4º. 
213

 

 Culminando o processo, a Hermenêutica Contextual que busca o sentido da 

Constituição pela análise dos aspectos intrínsecos e extrínsecos envolvidos, significando 

aquele na relação entre as partes e o todo, entre a norma e o ordenamento e entre estes e a 

própria Constituição.  

 É o aspecto intrínseco, ou intra-texto, que assegura fundamento e operatividade à 

interpretação sistemática. Já o aspecto  extrínseco ou extra-texto, refere-se a “toda a realidade 

linguística e não-lingústica, normativa e não-normativa, em que se insere a Constituição”.
214

 

 Nesse esforço par compreender a hermenêutica Constitucional, busca-se acompanhar 

aqui os passos de Peter Häberle.                               

As idéias por ele – Häberle - defendidas alcançaram grande repercussão no Brasil a 

partir da tradução do seu livro “Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição: Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” 

da Constituição”. 
215

 

 Nesse trabalho, Häberle verifica o déficit de legitimidade democrática inerente à 

interpretação constitucional feita exclusivamente pelos juízes e propõe uma hermenêutica 

republicana e democrática das leis fundamentais, exercitada por uma fórmula jurídico-

politica, a partir da qual conclui que uma sociedade aberta exige um processo de interpretação 

constitucional igualmente aberto. 
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 Adverte Häberle para a necessidade de elaboração de uma teoria constitucional que 

prestigie a atividade interpretativa do legislador, a partir de processo legislativo e de suas 

funções. Em Häberle, essa interpretação do legislador deve ser compreendida positivamente, 

seja como intérprete,  seja como participante formal do processo constitucional. 

 A Teoria de Häberle enfrenta as três questões que agitam na atualidade a teoria da 

interpretação constitucional. São as questões que dizem respeito aos objetivos; as que 

investigam o método de realização desses objetivos e as que tratam da legitimação dos 

participantes do processo de interpretação.  

 No âmbito do Processo Legislativo, a análise de conformidade constitucional das 

proposições normativas se desenvolve mediante a atuação dos órgãos parlamentares – 

Presidência – Comissão – Plenário -, mediante prazos e procedimentos estabelecidos, por 

delegação constitucional, nos Regimentos Internos dos Parlamentos, como oportunamente se 

verá. 

 Antes, porém, de evoluir no estudo da Hermenêutica de Häberle, convém abrir espaço 

e traçar algumas considerações sobre as modernas formas de interpretação constitucional. 

 

 

4.1 AS MODERNAS FORMAS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

 

 Hermenêutica, em língua materna, sugere três significados: exprimir ou dizer, explicar 

e traduzir, que são expressos pelo verbo português interpretar.  

 A dogmática jurídica tem empregado os termos hermenêutica e interpretação em 

sentido comum, quando se sabe que existem entre eles significados e alcances diferenciados. 

A Interpretação dá-se no campo da técnica, do mundo da operacionalidade, da execução. A   
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Hermenêutica  habita o plano filosófico do pensamento, da busca de sentido ou de soluções 

para os conflitos. A segunda está contida na primeira.  

Enquanto a interpretação desvenda o sentido e alcance das expressões lingüísticas, a 

Hermenêutica trata da compreensão do patrimônio cultural, podendo mesmo considerá-la 

ciência da compreensão, que visa conciliar coisa ou entendimentos opostos.  

 A Hermenêutica atual suplantou a temática meramente metodológica para ocupar-se 

do problema material. A ela não mais interessa só a melhor aplicação da norma, mas também 

a identificação da melhor forma de editá-la, de produzi-la.    

 Dito de outro modo, a atividade hermenêutica não se limita mais ao esclarecimento da 

norma, objetiva também a construção de sentido, em razão tanto da mutação valorativa que os 

fatos imprimem no texto, quanto da abertura interpretativa.   

 É importante neste ponto ter presente que “Texto e norma não se identificam: o texto é 

o sinal lingüístico: a norma é o que se revela, designa”. 
216

 

 O paradigma do Estado Democrático impõe uma hermenêutica constitucional 

adequada à pluralidade que o caracteriza. Constitui-se, por isso, em autêntico contraponto à 

visão positivista da interpretação fechada a se realizar exclusivamente pelo Estado, sendo o 

mais relevante – ou mesmo exclusivo -  desses intérpretes o juiz. 
217

 

                                                 
216

 GRAU, Eros Roberto. Ensaios e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 80. 
217

 GRAU, Eros Roberto. Ensaios e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p 85: “A esta altura, contudo, convém deixarmos perfeitamente esclarecido que, - assim como 

apenas um autêntico escultor terá condições de trabalhar adequadamente o mármore, discernindo os seus veios e 

as proporções da obra – o intérprete dotado de poder suficiente para criar as normas é o intérprete autêntico, no 

sentido conferido a essa expressão por Kelsen [1979:469 e ss.] Aqui se coloca um grave problema, pois a norma 

é uma manifestação de poder. E é certo ainda que não apenas o intérprete autêntico interpreta. Também o fazem 

os advogados, os juristas, o administrador público e os cidadãos, até o momento anterior ao da definição da 

norma de decisão. Ora, se as normas nascem da interpretação, também esses intérpretes, não-autênticos, 

produzem normas. O homem faminto que, sem nenhuma moeda, ao passar por uma barraca de frutas não 

arrebata uma maçã interpreta um texto de direito – que coíbe o furto -, produzindo norma. Porque a interpretação 

do direito consiste em concretizar a lei em cada caso, isto é, na sua aplicação [Gadamer 1991:401], o homem 

faminto, então, ao interpretar a lei, desde o seu caso concreto, a aplica. Não obstante, unicamente o intérprete 

autêntico cria direito, no sentido de definir  normas de decisão”. 

 



112 

 

 Partindo-se da concepção de que o Direito é um processo permanente e que se constrói 

através de atores jurídicos, a Hermenêutica Jurídica é, também, um processo de construção e 

reconstrução do Direito e da realidade. Veja-se que o processo de edição da norma é um 

momento de criação do primeiro.     

A vivificação do direito criado revela-se por intermédio da Hermenêutica e seus 

métodos, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em critérios e premissas 

diferentes, mas em geral complementares. 
218

 

 Por isto que o intérprete, ao realizar a sua função, deve sempre iniciá-la pelos 

princípios constitucionais, partindo do princípio maior que rege a matéria em questão, 

voltando-se, em seguida, para o mais genérico, depois para o mais específico, até encontrar a 

regra concreta que vai orientar a espécie.  

 A despeito da importância dos princípios constitucionais na atividade interpretativa, 

ensina a doutrina que o ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios 

constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus 

postulados básicos e seus fins.  

Dito de forma sumária, “os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo 

constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui”. 
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 Dentre as formas de interpretação constitucional, destacam-se a declaração de 

constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade; a mutação 

constitucional; a declaração de inconstitucionalidade com apelo ao legislador e, 

principalmente, a interpretação conforme a Constituição.  

 Na declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a 

inconstitucionalidade e a mutação constitucional, o STF não tem por evidente ainda a 

inconstitucionalidade e sinaliza com a expressão “em trânsito para a inconstitucionalidade”. 

 Quando se trata de declaração de inconstitucionalidade com apelo ao legislador, a 

Corte não fará a declaração sem antes fazer um apelo ao legislador, vinculado a diretivas que 

tornem a regra inconstitucional harmônica com a Constituição. 

 A interpretação conforme a Constituição tem sua particularidade estabelecida nos 

recursos que a Corte vai buscar para apurar essa conformidade. Nesse caso, o intérprete, após   

esgotar todas as interpretações convencionais possíveis e não ter encontrado uma 

interpretação constitucional adequada, nem verificado violência à Constituição na norma 

interpretada, pode compatibilizá-la. A interpretação conforme a Constituição, portanto,  é 

mais do que uma técnica de salvamento da lei ou do ato normativo, ela consiste em uma 

técnica de decisão.  

 Vê-se, pois, que a Hermenêutica Constitucional, por quaisquer das formas, é 

indispensável para a realização da Constituição, evitando-se assim a insegurança jurídica, o 

déficit de justiça e a instabilidade social.
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conceitual. Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, 

não se afigura possível que a interpretação faça deles tabula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, 

correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela que 
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Entretanto, isto não quer significar que, em nome da estabilidade, não se deva 

proceder às adaptações interpretativas necessárias à manutenção da força normativa da 

Constituição. As mudanças fáticas devem ocasionar alterações na interpretação, mas segundo 

o sentido e os limites necessários à manutenção do sistema da Constituição. 
221

 Assim, não 

sendo isto possível, somente a alteração por meio da revisão constitucional promove a 

adequabilidade entre a Constituição Jurídica e a Política. 

 

 

4.2 OS MÉTODOS E PRINCÍPIOS (ESPECÍFICOS) DA INTERPRETAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

                Os métodos da pesquisa hermenêutica, na classificação apontada por Canotilho, 

são: i) o método jurídico; ii) o método tópico-problemático; iii) o método hermenêutico-

concretizador; iv) o método científico-espiritual e v) o método normativo estruturante. 

 O método jurídico tem a Constituição como uma lei, que, como tal, pode e deve ser 

interpretada segundo as regras tradicionais da Hermenêutica, articulando-se os elementos 

filológicos, lógicos, históricos, teleológicos e genéticos. 

 Paulo Bonavides lembra que, no início da década de cinqüenta, com a publicação de 

Topic und Jurisprudenz (1953), de Theodor Viehweg, instaura-se a renovação na 

Hermenêutica Contemporânea.   

                                                                                                                                                         
consegue concretizar de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 

dominantes numa determinada situação”. 
221

 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p 23: “Em outras palavras, uma mudança das relações fáticas pode – ou 

deve – provocar mudanças na interpretação da Constituição. Ao mesmo tempo, o sentido da proposição jurídica 

estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite de qualquer mutação normativa. A finalidade 

(Telos) de uma proposição constitucional e sua nítida vontade   normativa não devem ser sacrificadas em virtude 

de uma mudança da situação. Se o sentido de uma proposição normativa não pode mais ser realizado, a revisão 

constitucional afigura-se inevitável. Do contrário, ter-se-ia a supressão da tensão dentro desses limites. A 

dinâmica existente na interpretação construtiva constitui condição fundamental da força normativa da 

Constituição e, por conseguinte, de sua estabilidade. Caso ela venha a faltar, torna-se inevitável, cedo ou tarde, a 

ruptura da situação jurídica vigente”. 
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 Empregada desde Aristóteles, a tópica  fundamenta-se no “pensar o problema” a partir 

de pontos retóricos iniciais denominados de topoi ou loci, que seriam “pontos de vista 

pragmáticos de justiça material” ou de “estabelecimento de fins jurídicos políticos”.
 222

 

 Em outras palavras, considera-se o caráter prático da interpretação constitucional, 

assim como a estrutura normativo-material aberta, fragmentária ou indeterminada da 

Constituição. Impõe-se que se dê preferência à discussão dos problemas, em vez de se 

privilegiar o sistema. A interpretação transforma-se em processo aberto de argumentação. 

 A técnica em apreciação confronta-se com o pensamento dedutivo, afastando-se do 

entendimento sistêmico. Busca solucionar o problema, caso a caso, levando em conta suas 

peculiaridades.     

Por isso, o raciocínio tópico conta com um campo aberto a fim de se vir a adotar 

direções que conduzam ao equacionamento do caso concreto. 

 Os métodos tradicionais de interpretação representariam topoi a serem manejados para 

a solução do problema, sem, contudo, concebê-los como únicos instrumentos úteis e capazes 

de extrair o sentido e alcance da norma.    

Na esteira desse raciocínio, não haveria hierarquia de topoi. Apenas o problema é que 

pode determinar qual ou quais os critérios a ditar a resolução do nó interpretativo. 

 Quanto ao método hermenêutico-concretizador, ele se realiza pela relação texto e 

contexto, ou texto/intérprete. A interpretação se inicia pela pré-compreensão, da parte do 

intérprete, do que se refere ao sentido do texto. O ato interpretativo, por sua vez, transforma-

se em movimento de ir e vir – o chamado círculo hermenêutico. 

 Quanto à interpretação constitucional, que leva em conta a ordem ou sistema de 

valores subjacentes à constituição, utiliza-se do método cientifico - espiritual. 

                                                 
222

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 447. 
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 O intérprete/aplicador da Constituição, que utiliza o método normativo–estruturante, 

deve considerar o programa normativo e o domínio normativo.  Por programa normativo 

entende-se o texto 
223

 e por domínio normativo compreende-se a realidade social.  

É o programa normativo – explicitado por dados lingüísticos, envolvendo  também a 

sistemática, a genética, a história e a teleologia do texto – que vai definir a abrangência do 

domínio ou setor normativo, como ingrediente fático real, de natureza jurídica, econômica, 

social, psicológica e/ou sociológica. 
224

 

 Sumariados os métodos, merecem referência os chamados princípios da interpretação 

constitucional. Tanto os métodos quantos os princípios
225

 devem ser aplicados conjuntamente, 

como condição indispensável a que o ato de interpretação se revele em toda sua inteireza. 

 Os princípios são tomados como normas que possuem “normalmente, maior teor de 

abstração e uma finalidade mais destacada dentro do sistema”. Cabe-lhes “funcionar como 
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 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3ª ed. Rev. e Amp. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 145/146: “O que, portanto, acontece efetivamente no trabalho jurídico? Não o procedimento 

da inferência lógica, que asseguraria a objetividade, mas – “em meio ao caos” - o trabalho estruturável, 

comunicável e com isso controlável de semantização. Não há pontos fixos, mas processos: o do trabalho jurídico 

em geral, da normatividade a ser produzida nele, os atos de fixação de significados e da referência, do trabalho 

de delimitação. Por isso só existem resultados intermediárias nas estações parcialmente marcadas por prescrições 

processualistas: das primeiras hipóteses sobre o texto da norma e sobre o material até a decisão final transitada 

em julgado, que então já não estará mais abandonada ao Direito Processual, mas, isso sim, ao discurso 

continuado. Dito em outros termos: só existem textos, textos e textos; e, como obrigação dos juristas, o trabalho 

com textos. Em primeiro lugar, os textos que recepcionamos:  a narrativa do caso, os textos das normas, os 

textos sobre os âmbitos materiais (que tipicamente acompanham tais textos das normas hipoteticamente 

aduzidos), textos genéticos (textos oriundos da história da formação), textos de normas jurídicas e de normas de 

decisão anteriores. Em segundo lugar, os textos, com os quais (“nos” quais) deliberamos oralmente e/ou por 

escrito sobre o trabalho no caso, com os quais discutimos, projetamos e testamos argumentos e preparamos a 

norma jurídica e a norma de decisão. Por fim os textos, por meio dos quais representamos o resultado da decisão, 

e os considerandos da sentença), e. É, os textos que produzimos”. 
224

  CANOTILHO, J. Gomes. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 222. 
225

  BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 841/842: “Princípio, já averbamos alhures – é, por definição, mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais grave 

do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de 

sua estrutura mestra”. 
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critério de interpretação e integração do texto constitucional”, à medida que “os princípios 

constitucionais são, precisamente, a síntese dos valores mais relevantes da ordem jurídica”
 226.       

  
Como princípios específicos da interpretação constitucional, pode-se elencar: i) 

Princípio da Supremacia da Constituição; ii) Princípio da Presunção de Constitucionalidade 

das Leis e dos Atos do Poder Público; iii) Princípio da Interpretação conforme a Constituição; 

iv) Princípio da Unidade da Constituição; v) Princípio da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade e vi) Princípio da Efetividade Constitucional.    

i)  O Princípio da Supremacia da Constituição traduz-se em nível dogmático e 

positivo como uma superlegalidade formal e material.  

 Não há dúvida acerca da força normativa da Constituição enquanto fonte do 

ordenamento jurídico como um todo. Materialmente, a Constituição subordina o conteúdo das 

leis à observância de seus preceitos. É dessa supremacia que se retira a legitimidade do 

controle de constitucionalidade das leis e atos da administração. 

 Na obra referida, o autor ensina que “a supremacia da Constituição é tributária da idéia 

de superioridade do poder constituinte sobre as instituições jurídicas vigentes”. 
227

 Embora 

não exista hierarquia formal entre princípios, o da supremacia da Constituição deve ser o 

primeiro a ser levado em conta por ocasião da interpretação constitucional.  

 ii) Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis e dos Atos do Poder 

Público.  Como se sabe, a interpretação constitucional é atividade desenvolvida pelos três 

Poderes no âmbito do Estado, embora a Constituição haja reservado ao Judiciário lugar 

privilegiado e decisivo no processo de interpretação da Constituição. 

 Esse princípio deriva do fato de os Poderes situarem-se perante a Constituição em uma 

situação de igualdade recíproca, daí que as leis editadas e os atos praticados pela 

                                                 
226

  BARROSO. Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e amp. 

São Paulo: Saraiva 2004, p. 151-153. 
227

  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev. e amp. 

São Paulo: Saraiva 2004, p. 173. 
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administração, em sentido lato, gozam da presunção da constitucionalidade por haverem sido 

praticados no exercício da competência formal e material determinada na ou pela própria 

Constituição. Por isso, têm uma imagem de legalidade.   

 O princípio em comento vincula-se ao da separação de poderes e serve como freio 

(autolimitação) à ação jurisdicional. Em respeito ao princípio da presunção de 

constitucionalidade, o Judiciário só deve declarar a inconstitucionalidade de leis e atos dos 

demais Poderes em casos que a desconformidade seja flagrante. 
228

 

 iii) Princípio da Interpretação conforme a Constituição. A aplicação deste princípio 

ocorre quando, não sendo evidente a inconstitucionalidade, outras interpretações são possíveis 

com vistas à harmonização da Constituição.  

Sobre tal princípio anota-se a seguinte seqüência: escolhe-se uma interpretação, nem 

sempre a decorrente da leitura mais óbvia do texto e excluem-se, por inconstitucionalidade, as 

demais alternativas de interpretação. Por isto a Interpretação conforme a Constituição 

funciona não só como um princípio norteador da interpretação constitucional, mas como um 

efetivo instrumento de controle de constitucionalidade.  

 Por sua importância, a aplicação desse princípio deve ocorrer cercada de cautelas para 

que não reste agredida a vontade exteriorizada pelos promotores da decisão. Só “por exceção 

– e em resguardo de inequívoca vontade constitucional – é que deverão os juízes e tribunais 

superpor sua interpretação às decisões e avaliações dos legisladores”. 
229

 

                                                 
228

  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e emp. 

São Paulo: Saraiva, 2004, p. 188: “Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância 

necessária pelo intérprete e aplicador do direito: a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida 

ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da 

declaração de inconstitucionalidade; b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a 

compatibilidade da norma com a Constituição,  em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, 

deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor”. 
229

  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e amp. 

São Paulo: Saraiva, 2004, p. 192.  
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 A avaliação dos legisladores é, na atividade legislativa ordinária,  mero instrumento da 

Constituição, cabendo ao legislador interpretá-la. 
230

 

 iv) Princípio da Unidade da Constituição.  Este princípio condiciona a que a 

interpretação das normas constitucionais não ocorra de forma isolada, mas sim como 

preceitos integrados num sistema interno unitário de regras e princípios.    

 Deve ser assim porque é a Constituição “como norma fundamental, que confere 

unidade e caráter sistemático ao ordenamento jurídico. A idéia de unidade da ordem jurídica 

se irradia a partir da Constituição e sobre ela também se projeta”. Nesse propósito, deve o 

intérprete buscar a hamonização dos conflitos entre as normas, devendo se guiar pela “bússola 

da interpretação constitucional: os princípios fundamentais, gerais e setoriais inscritos ou 

decorrentes da Lei Maior”. 
231

 

 v) Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade.   A aplicação deste princípio 

nos remete aos princípios do devido processo e da igualdade. A idéia de razoabilidade 

decorre, como dito, do princípio do devido processo jurídico ou mesmo do próprio Estado de 

Direito e representa, a rigor, uma “inequívoca conexão material de meios e fins”. 
232

 

 vi) Princípio da Efetividade Constitucional. Tal princípio se relaciona ao fenômeno da 

juridicização da Constituição e ao reconhecimento de sua forma normativa e, por isso, no 

atual estágio do Constitucionalismo, é muito importante para a interpretação constitucional 

como concretização de direitos.  
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  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e amp. 

São Paulo: Saraiva, 2004, p. 194: “Há um último ponto digno de registro. Toda a atividade legislativa ordinária 

nada mais é, em última análise, do que um instrumento de atuação da Constituição, de desenvolvimento de suas 

normas e realização de seus fins. Portanto, e como já assentado, o legislador também interpreta rotineiramente a 

Constituição. Simétrica à interpretação da lei conforme a Constituição situa-se a interpretação da Constituição 

conforme a lei. Quando o Judiciário, desprezando outras possibilidades interpretativas, prestigia a que fora 

escolhida pelo legislador, está, em verdade, endossando a interpretação da Constituição conforme a lei. Mas tal 

deferência há de cessar onde não seja possível transigir com a vontade cristalina emanada do Texto 

Constitucional”. 
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  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e emp. 

São Paulo: Saraiva 2004, p. 196-218. 
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  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e emp. 

São Paulo: Saraiva 2004, p. 227.  
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É neste sentido que se assinala que “o malogro do Constitucionalismo, no Brasil e 

alhures, vem associado à falta de efetividade da Constituição, de sua incapacidade de moldar 

e submeter a realidade social”.
233

 

 Diante disso, deve o intérprete fazer um esforço de superação a um problema 

recorrente na Hermenêutica Constitucional no Brasil: a interpretação retrospectiva, pela qual 

se procura interpretar o texto novo de maneira que ele não inove nada, mas, ao revés, fique 

tão parecido quanto possível com o antigo.  

 Enunciados os princípios condicionantes da Interpretação Constitucional, deles 

isoladamente pouco se extrai sobre o seu alcance. Faz-se necessário o caso concreto para que 

eles desempenhem as funções para as quais foram pensados.  

Todos os métodos e princípios da interpretação como que renascem a partir de si 

mesmos. E, a cada solução oferecida, o instrumental utilizado se amplia até ao limite da sua 

utilização, servindo então o novo caso decidido como precedente e ponto de partida para 

futuras aplicações. 

 Decorre da interação dialética e do recíproco esclarecimento a aproximação e 

explicitação entre pauta e realidade, abertura e infinitude ou circularidade do processo de 

compreensão do Direito, permitindo representá-lo por intermédio da chamada espiral 

hermenêutica. 

 Apesar de não se conceber – como já se disse -  a existência de hierarquia entre 

métodos e princípios, a não ser uma hierarquia axiológica entre as ferramentas exegéticas, a 

interpretação deve partir sempre dos limites do texto legal e dos métodos objetivos, em 

detrimento do método subjetivo. 

  Retorna-se, pois, à Hermenêutica de Peter Häberle. 

 

                                                 
233

  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev e emp. 

São Paulo: Saraiva, 2004, p. 249. 
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4. 3      A ABERTURA INTERPRETATIVA NA TEORIA DE  PETER HÄBERLE. 

 

 Esclarecidos os métodos e os princípios que norteiam a Hermenêutica Constitucional, 

retoma-se o estudo da teoria de Peter Häberle, a qual procura explicar que uma sociedade 

aberta deve permitir, também, uma aberta  interpretação da Constituição.  

Os critérios de interpretação constitucional devem ser tanto mais abertos quanto mais 

pluralista a Sociedade.   

 Para Häberle, a participação dos co-autores no processo de construção das leis, deve 

ocorrer de modo a poder integrar as manifestações das opiniões de das vontades, pois  “todo 

aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto é, indireta 

ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma”.  

E prossegue o autor, “o destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do 

que se pode supor tradicionalmente, do processo hermenêutico”. 
234

  

 Desse modo, ganha espaço no processo de interpretação da Constituição o movimento, 

a inovação e a mudança, trazidos todos pela incorporação ao contexto constitucional do 

processo político e seus atores, que também contribuem para o fortalecimento e para a 

formação do material  da interpretação.  

 A citada teoria salienta, ainda, a relevância que assumem como co-intérpretes, o 

técnico ou expert no processo legislativo ou judicial na Sociedade Pluralista.  

 Na obra em referência, Häberle apresenta um catálogo, provisório como ele próprio 

menciona, dos participantes da interpretação. Em sua sistematização, ele dividiu os 

participantes em estatais e não-estatais.   
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  HÄBERLE. Peter.  Hermenêutica Constitucional: a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

uma Contribuição para  a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, reimpressão, 2002, p. 15. 
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O grupo estatal é, evidentemente, integrado pelos participantes que ocupam funções 

estatais e proferem decisões vinculantes. Existem, ainda, os participantes que, embora 

também profiram decisões vinculantes, submetem-nas a revisão.   

O grupo dos intérpretes não-estatais é constituído por participantes que não são, 

necessariamente, órgãos do Estado, mas que a eles se vinculam mediante o procedimento, ou 

seja, o requerente/requerido, os terceiros chamados ao processo, os pareceristas ou experts, os 

peritos e representantes de interesses, as associações, partidos políticos, dentre outros que 

integram o elenco de intérpretes da Constituição. 

 Uma terceira categoria de intérprete é a constituída pela opinião pública e pelo 

processo político.  Uma quarta é representada pela teoria constitucional construída em torno  

dos outros intérpretes. 

 Buscando esclarecer o „catálogo‟ sistemático acima referido, Häberle parte para 

demonstrar que a interpretação constitucional não é um “evento exclusivamente estatal”, seja 

do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático.  Toda a comunidade política tem 

acesso, potencial, ao processo interpretativo da Constituição.  

 Neste aspecto, interessante a distinção apresentada por Häberle entre o poder de 

conformação do legislador e o espaço interpretativo concedido ao juiz. É diferença 

qualitativa, não quantitativa.  

 De resto, nos Estados Democráticos, o processo político não se dá ao arrepio da  

Constituição. Pelo contrário, é esse processo que permite o desenvolvimento das estruturas 

sociais, no sentido de se criarem novas perspectivas constitucionais.     

Como ensina Hesse, a Constituição, por si só, não realiza nada. 
235
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  HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p 19:  “ A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força 

ativa, que se assenta na natureza singular do presente (individuelle Beschaffenheit der Gegenwart). Embora a 

Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se em força 

ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo 
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 Em Häberle, o “legislador cria parte da esfera pública e da realidade da Constituição, 

ele coloca acento para posterior desenvolvimento dos princípios constitucionais. Ele atua 

como elemento precursor da interpretação constitucional e do processo de mutação 

constitucional”. 
236

    

 A principal objeção à abertura defendida por Häberle diz respeito ao risco proveniente 

do aumento do número de intérpretes, o que pode tornar difusa a interpretação constitucional. 

O receio é que tantos participantes acabem por ameaçar a unidade política do Estado e da 

própria Constituição.  

 A essa objeção, argumenta Häberle que, uma vez que a Sociedade Democrática é 

aberta, não se trata de restringir o acesso desses participantes à interpretação constitucional, 

mas de encontrar formas de legitimação desses intérpretes. Os intérpretes formais, como se 

sabe, têm suas competências definidas na própria Carta e atuam mediante procedimentos pré-

estabelecidos, conforme esclarecido pelas teorias procedimentalistas, ex vi Niklas Luhmann e 

Jürgen Habermas. 
237

    

 Por sua vez, os intérpretes não-estatais – partidos políticos, associações, grupos de 

interesses e o cidadão - também estão vinculados à Constituição, por intermédio do Poder 

Estatal sancionador. Nesses casos, a legitimação decorrente dessa vinculação restrita é, 

também, reduzida. 

                                                                                                                                                         
a ordem estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de 

conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essas ordem”.  
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  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

uma Contribuição para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira 
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 Mas o que fazer para livrá-los dessas restrições?  Mudar a compreensão e passar a 

considerar que a interpretação é um processo aberto, ativo e disponível para conhecer novas 

possibilidades e alternativas que excluem a ideologia da subsunção. A legitimação da 

interpretação constitucional para os intérpretes não-oficiais é uma necessidade de integração 

da realidade.   

 A unidade advém da integração. De igual modo, a unidade da Constituição surge da 

conjugação do processo e das funções de diferentes intérpretes.  

Mesmo o intérprete judicial não está infenso às “influências” do meio. Se, por um lado 

ele está adstrito à Lei, o que lhe é garantido pelo princípio da independência pessoal e 

funcional dos juízes, por outro, não há como negar que ele integra ao mesmo tempo a esfera 

pública de interesses e a realidade da vida.  São essas influências que, para Häberle, contêm 

uma parte de legitimação e evitam o livre-arbítrio da interpretação judicial em caso de 

influência unilateral e ilegítima, incidindo sobre o processo de interpretação.  

 Sem desconsiderar as influências que incidem sobre os intérpretes, é preciso  

reconhecer que as forças plurais da Sociedade mantêm vinculação com a Constituição, de 

modo que se tornam, assim, parte da publicidade e da realidade constitucional. 

 Isto decorre do simples fato de a Constituição não se limitar, no Estado Democrático, 

a apenas estruturar e organizar o Estado, mas também a regular amplas esferas da vida 

privada, transformando os cidadãos de meros objetos da interpretação constitucional em 

sujeitos ativos que devem ser integrados ao contexto constitucional, inclusive o interpretativo. 

Aqui a práxis atua na legitimação da teoria e não o contrário. 

 Na atual quadra do Constitucionalismo, na qual a Constituição guarda o espaço da 

publicidade e da realidade, admitir-se a limitação da interpretação constitucional aos 

intérpretes “corporativos” é, no entender de Häberle, um retrocesso, um empobrecimento da 
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Teoria da Constituição e da Teoria da Interpretação Constitucional, que não podem prescindir 

da experiência vivida e da força criativa desses intérpretes ditos “não-corporativos”. 

 Häberle traz ainda em sua teoria a questão da legitimação da Ciência Constitucional, 

que tem por funções traduzir a “interpretação metodicamente refletida” e, simultaneamente, a 

preparação dos intérpretes oficiais.  À ciência compete formular suas contribuições de modo 

mais amplo possível, uma vez que o seu âmbito deve ser considerado como elemento 

autônomo e integrado à comunidade política. 
238

 

 Sob a perspectiva de um Estado de Direito que se pretende democrático e social, 

torna-se imperioso que a leitura da Constituição se faça em voz alta e à luz do dia, no âmbito 

de um processo verdadeiramente público e republicano, pelos diversos atores da cena 

institucional, sejam ou não agentes políticos.  

 Neste sentido, o “povo” não é somente aquela parcela da sociedade que se manifesta 

quantitativamente nas eleições, conferindo legitimidade aos eleitos. O povo total, destinatário 

que é das normas constitucionais, participa também do processo de interpretação e aplicação 

constitucional, mediante formas refinadas de mediação do processo público e pluralista da 

realização dos direitos fundamentais. 

 Em sede e direitos fundamentais – direito à vida, à liberdade de imprensa, de criação 

artística, de cátedra e a organização sindical, por exemplo –, a exclusão dos participantes não-

oficiais da interpretação constitucional promove uma interpretação vinculada a um modelo de 

interpretação de uma sociedade fechada. E, como tal, concentra-se prioritariamente na 

interpretação feita pelos juízes e nos procedimentos formalizados, que se mostram 

insuficientes para dar conta das demandas de realização constitucional da Sociedade 

Contemporânea.    
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 No dizer de Häberle, os Direitos Fundamentais são “parte da base de legitimação 

democrática para a interpretação aberta tanto no que se refere ao resultado, quanto no que diz 

respeito ao círculo de participantes”. 
239

 

 Com o avanço no conceito de Democracia e a repercussão havida no processo de 

interpretação a permitir um contínuo fluxo de idéias e de poder,  a atividade  interpretativa se 

fará a partir de uma ampla discussão „sobre‟ e „sob‟ as normas constitucionais, ganhando 

assim um caráter multifacetado. 

 Ao discutir as conseqüências da abertura e da legitimação possível aos intérpretes da 

Constituição, prossegue Häberle afirmando, peremptoriamente: “o processo constitucional 

formal não é a única via de acesso ao processo de interpretação constitucional”. 
240

 

 Como anotado anteriormente, o desenvolvimento ocorrido na teoria da interpretação, 

na teoria da constituição e no conceito e exercício da Democracia trouxe certa relativização 

interpretativa, o que pode ser verificado em razão do: a) ingresso ou a ampliação do número 

de participantes no processo de interpretação constitucional, bem como das formas de 

participação; b) o surgimento de intérpretes que fazem uma pré-compreensão (antes dos 

juízes) da norma constitucional e cuja atuação na esfera pública pluralista desenvolve a força 

normativa da Constituição; e c) o desenvolvimento do Direito Constitucional material, a partir 

dos intérpretes e interpretações possíveis na Sociedade Aberta.  

 No Estado Democrático, o intérprete não é mais aquele ser iluminado tão 

característico do Estado Liberal. Sua  atuação  passa a incidir no campo peculiar e exclusivo 

da sistemática da Constituição e se volta para a mediação de conflitos que se estabelecem, 
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sempre buscando alternativas possíveis de solução. As participações desses intérpretes 

ocorrem em diferentes níveis, por diversas razões e diferentes formas de interpretação. 

 O resultado da interpretação será, por sua vez, submetido à reserva de consistência, ou 

seja, deverá a interpretação ser submetida a testificações e se mostrar adequada à solução do 

conflito sob diversas e variadas justificativas.  

Somente assim tem-se por alcançados os objetivos da Constituição, quais sejam, 

incluir no processo constitucional interpretativo os elementos constantes da esfera pública e 

da realidade.   

 É importante destacar que Häberle considera o Processo Legislativo “relativamente 

racional”, em razão dos elementos jurídicos e políticos configuradores desse Processo. Já o 

processo administrativo opera de modo racional, uma vez que a administração tem por função 

simplesmente executar o que já se acha determinado pelo legislador.  

 A participação da opinião pública, como dos outros participantes não-oficiais no 

processo de interpretação constitucional no Estado Democrático, garante a existência de um 

espaço criativo e espontâneo de realização da Constituição.  

 Nessa perspectiva, a ampliação do número de intérpretes da Constituição, ao mesmo 

tempo que promove a integração das diferentes perspectivas hermenêuticas, opera como 

instrumento de prevenção e solução de conflitos, para a preservação da unidade política e da 

ordem jurídica.  

 Defende Häberle uma boa dose de cautela ao Tribunal Constitucional, quando da 

aferição da legitimidade de interpretação de outro órgão. Deve, inclusive, utilizar uma 

metodologia adequada para o exame, a partir da especificidade do intérprete. É o que na 

prática já ocorre, com as definições de assuntos interna corporis, ou os de natureza política.  
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 Para que a Corte Constitucional possa controlar a participação dos diferentes grupos 

na interpretação da Constituição, necessária se faz que a sua decisão considere tanto os 

representados quanto os não-representados.  

Requer, ainda, lhes sejam fornecidos instrumentos adequados à coleta de informações 

necessárias à conformação constitucional.  

Do ponto de vista procedimental, “para que essa abertura hermenêutica possa gerar 

frutos, faz-se necessário integrar a realidade no processo de interpretação constitucional, o 

que só se alcançará se forem criados mecanismos idôneos para captar, filtrar e absorver os 

anseios de todos os atores da cena social”. 
241

       

 Outros instrumentos são assinalados por Häberle para que a Corte Constitucional 

possa realizar o Controle de Constitucionalidade: i) o reconhecimento de gradações da 

participação no processo constitucional; ii) a possibilidade de participação no processo 

constitucional; iii) maior flexibilidade e alcance na interpretação feita pelos seus juízes acerca 

da Constituição Material e do Direito Constitucional Processual.  

Constata-se, pela obra referida, que quanto maior a extensão da atividade 

interpretativa do juiz, menor o espaço de interpretação do legislador.   

 É certo que, ampliado o círculo interpretativo da Constituição, os diferentes interesses 

presentes na Sociedade se manifestam orientando a interpretação constitucional. Isto é natural, 

uma vez que cada um deles tem objetivos diferentes, perseguem-nos utilizando-se de métodos 

também diferenciados de atuação.   

 Essas “nuances” trazidas por esses intérpretes não-estatais repercutem na compreensão 

dos princípios hermenêuticos, que passam de jurídico-funcional para interpretação 
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constitucional material, à luz dos pressupostos processuais, entendido que o Direito 

Processual Constitucional torna-se parte do direito de participação democrática.
242

 

 Häberle ensina que as funções da Teoria da Constituição, em face do novo paradigma 

interpretativo, é saber como vincular normativamente as diferentes forças políticas e 

estabelecer os bons métodos de interpretação. Além do quê, há de superar a exclusividade 

concedida à interpretação jurisdicional.  

 Forte na convicção de que não existe norma jurídica, senão norma jurídica 

interpretada; de que a norma só vigora na interpretação que lhe atribui o aplicador legitimado 

a dizer o direito; e que a norma não é o pressuposto, mas o resultado da sua interpretação, 

cuida Häberle de abrir janelas hermenêuticas para que os agentes conformadores da realidade 

constitucional, as forças vivas do país, possam participar do específico jogo-de-linguagem, no 

qual se decide qual o verdadeiro sentido da Constituição. 

 Apresentados por Häberle como simples pré-intérpretes da Constituição ou, no 

máximo, como seus intérpretes coadjuvantes, esses agentes conformadores da realidade 

constitucional terminam por desempenhar o papel de co-autores da Constituição integral, que, 

na concretude de sua aplicação, se mostra vigente, eficaz e legítima.   

 Desse modo, essas forças pluralistas da Sociedade poderão transformar-se em fatores 

de mudança e, conseqüentemente, de estabilização social. Tornam-se, assim, peças essenciais 

para a formação e a preservação da unidade política a que dão consistência e legitimidade.  

 Vale aqui referir-se às chamadas “mutações constitucionais”, que, apesar do nome, 

nada mais são do que a expressão hermenêutica dos fatores reais de poder, produtores de 
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novas leituras de um mesmo texto constitucional, alterando-lhe o sentido sem necessidade de 

se percorrer o caminho da revisão formal. 
243

   

Por concretização das normas constitucionais, deve-se entender a densificação de 

regras e princípios. Este mecanismo se desenvolve por intermédio da interpretação que extrai 

do enunciado de uma norma, a norma jurídica que se transmudará em norma de decisão para 

equacionar problemas que se apresentam frente ao intérprete. 

 O processo de concretização busca compreender o conteúdo de uma norma, a partir de 

um problema concreto e levando-se em conta a pré-compreensão do intérprete. O objetivo é 

apreender o todo a partir das partes e estas a partir do todo, em estrutura circular.  

 A concavidade do olhar do exegeta em relação à norma vai variar segundo as pré-

compreensões, ou seja, seus valores, sua ideologia, sua bagagem, seus conceitos e 

preconceitos. Inevitavelmente, a sua solução está impregnada por tal concepção prévia. 

 A partir do que acima se disse e seguindo os passos de Häberle, importa concluir que a 

Hermenêutica assumiu papel de destaque na reflexão jurídica contemporânea. O processo 

hermenêutico, além de considerar a norma como parte integrante do sistema jurídico, 

considera-a, também, como meio para a solução de conflitos que não se caracterizam por suas 

dimensões estritamente legais, pois comportam aspectos sociais e valorativos, determinantes 

para a própria eficácia do Direito.  

 Como bem ensina Coelho, “[...] a interpretação de qualquer norma jurídica é uma 

atividade intelectual que tem por finalidade precípua – desentranhando o seu sentido – tornar 

possível a aplicação de enunciados normativos, abstratos e gerais, a situações da vida, 

particulares e concretas”. 
244
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É, por assim dizer, uma forma de criação do Direito, porquanto permite o 

apoderamento da regra de decisão para o caso concreto, a partir do programa normativo 

contido em um enunciado legal. 

 Pode-se dizer, ainda, que a Hermenêutica quer apagar a divisão que foi construída pelo 

Positivismo, supervalorizando os conceitos apesar de sua instrumentalidade. Não há como se 

conceber, de um lado, o técnico em lei, e de outro o filósofo. Se assim for, todos os problemas 

técnicos fundamentais ressurgirão, ao se tentar resolver os problemas concretos. 

 E mais: aquele que tiver uma concepção exclusivamente dogmática só verá no Direito 

a Lei, aplicando-a automaticamente. Sem dúvida, tal intérprete estará fadado a cometer 

enormes injustiças.  

 Por isso a Hermenêutica Constitucional procura traçar uma ponte entre o legal e o 

justo, ou entre o aspecto lógico e o axiológico. Para isso, torna-se necessário estudar a norma 

jurídica, sob o ponto de vista da validade, pressuposto hermenêutico para a solução das 

questões jurídicas concretas. 

 Ademais, o operador do Direito, ao aplicar a Lei, traz consigo toda a sua bagagem 

cultural, o contexto social em que vive, e, mais do que isto, suas convicções ideológicas.      

Sendo assim, ao contrário do que alguns pensam, eles não aplicam simplesmente as 

normas como se fossem computadores. São também autores, elaboradores do Direito, 

participando, conseqüentemente, da diuturna reelaboração deste. 

  Streck afirma a importância que têm, para a dogmática jurídica, os métodos e a 

técnica de interpretação. Isto o faz diferente de autores para quem o Direito é algo dado, 

recebido pronto para ser aplicado. A tarefa de interpretação, no entanto, é outra. Consiste em 

cada dia fazer de novo, pois, como não se vive de idéias abstratas, o Direito também só existe 

na medida em que é criado de novo. 
245
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 A tese positivista de que o Direito se esgota na Lei encontra-se totalmente superada.  

Esta é apenas um dos modos de revelar o Direito. A própria Lei invoca como fontes do 

Direito também os princípios gerais, os costumes e a analogia. E, mesmo quando exista 

norma legislada sobre determinado tema, o Direito não se resume à literalidade de seu texto, 

pois o aplicador terá sempre de realizar uma complexa operação interpretativa e axiológica 

para submeter os fatos à sua incidência ou não. 

 Não se pode construir uma concepção somente a partir das normas, com a exclusão 

dos fatos e da realidade, pois a ideologia permeia o pensamento jurídico e está presente no ato 

de interpretação das leis. Assim, aquele que assume um cargo, profere uma decisão ou pratica 

qualquer ato leva  consigo seu ponto de vista ideológico ou utópico, querendo ou não. 

 Desta forma, não é apenas o intelecto que interpreta e decide, mas também seus 

preconceitos. O caráter emocional (preconceituoso) de certos julgamentos se revela 

principalmente nos Tribunais, porque o pronunciamento é oral, e a carga emocional 

transparece muito mais que na escrita fria. 
246

 

 Assim sendo, a ideologia é de fundamental importância na interpretação das leis, 

assim como todo o contexto social em que está inserido o operador do Direito e tudo o mais 

que lhe sucede na vida. Isto porque o próprio operador é uma construção constante, a cada 

ato, pensamento e palavra.   

                                                                                                                                                         
interpretativos ou técnicas de interpretação são definidos como instrumentos/mecanismos rigorosos, eficientes e 

necessários para o alcance do conhecimento científico do direito”.  
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Em decorrência disso, há a necessidade de uma maior criatividade na interpretação 

jurídica. Para isso, a Hermenêutica releva as potencialidades do sistema para a 

solução/estabilização social.
 247

   

 É a Hermenêutica que proporciona ao operador do Direito condições de construir o 

novo, sendo ela muito mais avançada que qualquer outro paradigma já existente. E mais: 

sendo a norma o produto da interpretação do texto, há sempre uma nova norma para o texto e 

isto também é hermenêutica.  

 É ainda Streck que encaminha este estudo para uma exploração hermenêutica da 

construção jurídica, a partir da „viragem lingüística‟. 

 Essa mudança  - a viragem lingüística - possibilitou a superação da dicotomia sujeito-

objeto, tornando bem mais amplo o campo da Hermenêutica Constitucional se comparado 

àquele pertencente à interpretação da lei comum.  

Entretanto, deve-se verificar que a barreira da permissão é a preservação do texto 

constitucional, evitando-se que o intérprete sobreponha sua interpretação ao texto e rompa, 

por conseguinte, com o sentido da Constituição. 

 Para o controle dessa interpretação, a Constituição de 1988 adotou o Modelo 

Jurisdicional, acolhendo as modalidades de controle concentrado e difuso e entregando ao 

Supremo Tribunal Federal a chave interpretativa da Constituição. 

 No tópico a seguir, estudam-se as posições jurisprudenciais adotadas pelo Supremo 

Tribunal Federal - STF, no que se refere à fronteira entre os Poderes na atividade própria de 

cada um. É o que comumente se denomina “matéria interna-corporis do Parlamento” para 

efeito de atividade de controle de constitucionalidade no processo legislativo. 

O importante para o equilíbrio do sistema político-jurídico nessa quadra do 

Constitucionalismo Brasileiro é que os intérpretes da vontade constitucional - no caso 
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específico deste trabalho, os legisladores - tenham sempre presente o fato de que as suas 

atividades encontram balizas na própria Constituição, sendo, por isto mesmo, falsa a idéia da 

inteira discricionariedade na criação do Direito.  

A extensão das suas funções legislativas encontra limites na própria Constituição, em 

um ambiente todo próprio. São os denominados atos “interna corporis”, como se verá a 

seguir. 

 

 

4.4 O STF E OS ATOS INTERNA CORPORIS. 

 

 As questões dos atos ou matérias ditos interna corporis e as ditas “questões políticas”, 

remetem diretamente ao princípio limitativo do poder ou funções de soberania e, com mais 

ênfase a autolimitação judicial. 

 Anote-se que as primeiras referências a essa doutrina das “questões políticas” ou 

“matéria interna corporis”, ocorreram na Europa, por volta do século XVIII, período no qual 

parlamentares davam os primeiros passos em direção à autonomia em relação aos monarcas, 

obstando assim qualquer tentativa de interferência. 

 Não se pense que a adoção dessa idéia tenha por objetivo retirar as questões de 

natureza política do âmbito de qualquer controle, inclusive o controle de constitucionalidade. 

 Do mesmo modo, em se aceitando a inexistência desse espaço de discricionariedade 

não se pretende transformar o órgão controlador em órgão de jurisdição política.  

 É razoável, portanto, compreender que os limites da função jurisdicional situam-se 

estritamente no conhecimento dos vícios de inconstitucionalidade e, sendo assim, não 

alcançam os possíveis vícios de mérito, ou seja, as questões de conveniência e oportunidade 

para a edição do ato ou norma jurídica. 
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   Importa destacar que no marco do Estado Democrático de Direito, fundado na 

separação de poderes  existe, legitimamente, um espaço de discricionariedade que se encontra 

protegido da interferência de qualquer órgão externo.   

Com mais razão quando se sabe que o fazer legislativo envolve amplos aspectos de 

discricionariedade, presente no momento em que permite, ou melhor, exige a realização de 

uma operação de determinação ou escolha entre conteúdos diversos. 
248

 

Essa idéia teve desenvolvimento na jurisdicional constitucional americana a partir do 

juiz Marshall. Para ele, existem “certas „questões políticas‟ da competência do Presidente, em 

relação às quais não pode haver controlo jurisdicional”. 
249

 

Não se deve entender, por isso, que a instância de decisão política reste eximida de 

controle, nem se dizer que nesses casos há renúncia de competência jurisdicional, uma vez 

que a competência do Tribunal é apreciar a constitucionalidade do político, sem com isso se 

transformar em “uma jurisdição política”. 
250

 

Na questão dos atos interna corporis, o “problema não reside em, através do controle 

constitucional, se fazer política, mas sim em apreciar, de acordo com os parâmetros jurídico-

materiais da Constituição, a constitucionalidade da política”. 
251

  

Vale dizer, a jurisdição constitucional não alcança os vícios de mérito, enquanto juízo 

de oportunidade e conveniência do ato, mas tão-somente os vícios de constitucionalidade. 
252

 

É exatamente no estabelecimento dessa fronteira que se nota, ainda, a posição de 

cautela do STF, quando chamado a se pronunciar acerca da inconstitucionalidade suscitada 

em razão de falhas ocorridas no âmbito do Processo Legislativo. 
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  O melhor sentido de ato discricionário é aquele que o tem como uma operação de sopesar valores em 

face de circunstâncias da vida. 
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 A questão que se coloca é a delimitação das matérias sobre as quais podem incidir, 

legitimamente, pronunciamento jurisdicional.  

A doutrina tem apresentado sentidos diversos para atos ditos interna corporis e atos 

políticos. Meirelles, por exemplo, faz menção a três categorias de atos infensos à atuação da 

jurisdição: atos políticos, atos legislativos e atos interna corporis.  

Para ele, os atos políticos são aqueles praticados por agentes do Governo, no uso de 

sua competência constitucional e com ampla possibilidade de avaliação quanto à 

oportunidade e conveniência de sua realização; os atos legislativos são aqueles que resultam 

na edição de norma jurídica e os interna corporis dizem respeito àqueles atos relativos à 

economia interna do Parlamento, no que se refere à formação ideológica da lei. 
253

 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Mandado de Segurança nº 22.503, no qual 

foi relator o Min. Moreira Alves, segue essa idéia, mas com outro nome. No acórdão 

proferido, o Tribunal decide que os atos podem ser discricionários, exclusivamente políticos e 

interna corporis.  

Nos dois primeiros, o Judiciário não pode se pronunciar pelas razões já expostas. Já os 

atos interna corporis situam-se no campo de aplicação de normas regimentais de natureza 

ordinatória, sem que restem alcançados direitos subjetivos. 
254

 

 Em julgamento análogo, o Supremo Tribunal Federal considerou como atos interna 

corporis os que resultem  de interpretação de normas  puramente regimentais, como restou 

assinalado no julgamento do Mandado de Segurança  24642/DF, no qual foi Relator o Min. 

Carlos Velloso. 
255
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579/580.  
254

  www..stf.gov.br/portal/jurisprudencial/listar jurisprudencia.asp. 
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Nesse mesmo julgamento, o Min. Sepúlveda Pertence lançou o seu voto externando   

convencimento de que o limite de atuação do Poder Judiciário, em sede de controle de 

constitucionalidade referente aos atos  interna corporis,  se instala a partir de se saber se o ato  

alcança ou não direito subjetivo do autor. 
256

 

 Também é interessante notar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando se 

trata de definir o âmbito interna corporis. Veja-se a Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade nº. 3146/DF, que trata de suscitação feita por Partido Político em razão 

alegada  nulidade do Processo Legislativo.  

Nessa ação, o que se discute é a inconstitucionalidade de lei aprovada enquanto 

pendente a leitura de medida provisória, numa das Casas do Congresso Nacional. Reclama o 

autor da ausência do sobrestamento a que se refere o art. 62, § 6º, da Constituição Federal. 

No processo em evidência, a iniciativa de ação é de entidade de direito privado, no 

caso o Partido Político, sem problemas quanto ao reconhecimento como legitimado para a 

ação. O relator, Ministro Joaquim Barbosa, deixou assentado que “a Constituição Federal, ao 

dispor regras sobre processo legislativo, permite o controle judicial da regularidade do 

processo. Exceção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de 

revisão jurisdicional em matéria interna corporis”. 
257
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  www.stf.gov.br/portal/jurisprudencial/listar jurisprudencia.asp.: “(...) Sr. Presidente, numerosos 

precedentes, alguns referidos pelo eminente Relator, tenho manifestado certa restrição ao chamado critério dos 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Preliminar de prejudicialidade: dispositivo de norma cuja eficácia foi limitada até 

31.12.2005. Inclusão em pauta do processo antes do exaurimento da eficácia da norma temporária impugnada. 
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Mais recentemente, outra decisão do Supremo Tribunal Federal na qual se trabalha a 

questão interna corporis foi proferida. Desta feita no Mandado de Segurança em Medida 

Cautelar nº 25579/DF, no qual a Corte assinalou que, quando o Supremo Tribunal Federal 

estiver a decidir acerca da “juridicidade da ação dos demais Poderes do Estado”  deve, por um 

lado, ter sempre em perspectiva a regra de auto-contenção que lhe impede de invadir a esfera 

reservada à decisão política dos dois outros Poderes, e, por outro, o “dever de não se demitir 

do importantíssimo encargo que a Constituição lhe atribui de garantir o acesso à jurisdição de 

todos aqueles cujos direitos individuais tenham sido lesados ou se achem ameaçados de 

lesão”. 
258

 

Apesar da recomendável cautela, a jurisprudência do STF tem se caracterizado por um 

sistemático alargamento do seu campo de atuação, em especial quanto ao que se deve 

compreender por matéria interna corporis no âmbito do Poder Legislativo.  

Em outras palavras, as questões referentes à regularidade regimental não seriam 

passíveis, em sua maior parte, de verificação, por parte do Poder Judiciário, sob o argumento 

de que a interpretação e aplicação do Regimento Interno das Casas Legislativas são da 

competência exclusiva destas. 

                                                                                                                                                         
inconstitucionalidade formal: nulidade do processo legislativo em que foi aprovado projeto de lei enquanto 

pendente a leitura de medida provisória numa das Casas do Congresso Nacional, para os efeitos do 

sobrestamento a que se refere o art. 62, § 6º, da Constituição federal. Medida provisória que trancaria a pauta 

lida após a aprovação do projeto que resultou na lei atacada. Ausência de demonstração de abuso ante as 

circunstâncias do caso. Ação direta conhecida, mas julgada improcedente”.  
258  www.stf.gov.br/portal/jurisprudencial/listar jurisprudencia.asp: “EMENTA: MANDADO 

DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. DECISÃO DO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. MANDATO 

PARLAMENTAR. TRAMITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE 

DECORO PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL LICENCIADO E INVESTIDO NO CARGO DE 

MINISTRO DE ESTADO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Nos órgãos jurisdicionais de composição múltipla, em 

regra a colegialidade deve primar sobre a individualidade no processo de tomada de decisões. Assim, é faculdade 

do Relator, sempre que considerar relevante a matéria, submeter ao colegiado o julgamento de pedido de 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. 2. Na qualidade de guarda da Constituição, o Supremo 

Tribunal Federal tem a elevada responsabilidade de decidir acerca da juridicidade da ação dos demais Poderes do 

Estado. No exercício desse mister, deve esta Corte ter sempre em perspectiva a regra de auto-contenção que lhe 

impede de invadir a esfera reservada à decisão política dos dois outros Poderes, bem como o dever de não se 

demitir do importantíssimo encargo que a Constituição lhe atribui de garantir o acesso à jurisdição de todos 

aqueles cujos direitos individuais tenham sido lesados ou se achem ameaçados de lesão. À luz deste último 

imperativo, cumpre a esta Corte conhecer de impetração na qual se discute se os atos ministeriais do parlamentar 

licenciado se submetem à jurisdição censória da respectiva câmara legislativa, pois a matéria tem 

manifestamente estatura constitucional, e não interna corporis (...)” . 

http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencial/listar%20jurisprudencia.asp


139 

 

 Nesse sentido, o controle judicial de regularidade do Processo Legislativo só se 

poderia exercer no que se refere aos requisitos procedimentais previstos na Constituição e não 

simplesmente com base nos aludidos Regimentos. Assim foi decidido no Mandado de 

Segurança nº. 21.754 
259

, do qual foi relator o Ministro Francisco Rezek. 

Essa mesma posição foi reiterada em inúmeros outros casos, a exemplo do Mandado 

de Segurança nº 22.503-DF. 
260

 

Sem atentar para a necessidade de se manterem esferas próprias de atuação, entendem 

alguns que, no marco do Estado Democrático de Direito, o controle de regularidade ora 

exercido pelo STF sobre o processo legiferante deve ampliar-se até mesmo para alcançar 

aqueles requisitos procedimentais inscritos apenas nos Regimentos Internos das Casas 

Parlamentares. 
261

 

 Resta assentado pelo STF que, somente em casos de descumprimento de normas 

constitucionais atinentes às formalidades do Processo Legislativo, têm os parlamentares, 

“enquanto partícipes do procedimento de elaboração das normas estatais”, a legitimação ativa 

para impetrar mandados de segurança restauradores da ordem jurídica. É que lhes assiste 

direito púbico subjetivo de não terem de votar projetos de lei ou propostas de emendas à 

Constituição que julguem inconstitucionais. 
262
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 Colocada em outros termos, a questão da regularidade da tramitação de um projeto de 

lei ou emenda constitucional não pode se reduzir ao nível dos interesses particulares e 

exclusivos dos legisladores, esvaziando de relevância a produção do Direito.   

 Os requisitos procedimentais são - da perspectiva do Estado Democrático de Direito -, 

condições processuais que devem garantir um provimento legislativo democrático. 

 Tais requisitos significam institucionalizações jurídico-constitucionais de formas 

discursivas e negociais da vontade, as quais devem assegurar o exercício da autonomia  dos 

cidadãos no âmbito público e privado.  Afinal, o processo de formação da norma jurídica 

realizado na conformação constitucional é, em última instância, a realização democrática do 

Direito.  

 Mesmo com os avanços registrados na jurisprudência do país, a cada dia cresce o 

movimento dos que advogam a criação e valorização de Tribunal Constitucional. Tem-no 

como instrumento cada vez mais efetivo de controle de constitucionalidade e, por isso não 

deve ter a mesma preocupação do Supremo Tribunal Federal – STF, quando necessita recorrer 

a valorações de ordem política. 
263

    

 A  postura de cautela demonstrada pelo Supremo tem sua razão, dada a peculiaridade  

desse Tribunal e a posição que ocupa na organização dos Poderes - inserido na estrutura do 

Poder Judiciário. 

                                                                                                                                                         
MANDADO DE SEGURANÇA. PARLAMENTARES. I. - O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade 

do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 

praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro 

Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Ministro Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 

21.642/DF, Ministro Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, Ministro Celso de Mello, "D.J." de 

15.9.2003; MS 24.593/DF, Ministro Maurício Corrêa, "D.J." de 08.8.2003; MS 24.576/DF, Ministra Ellen 

Gracie, "D.J." de 12.9.2003; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "D.J." de 12.9.2003. III. - Agravo não 

provido”. 
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 A idéia do Tribunal Constitucional permite que este assuma efetivamente a forma de 

um tribunal, mas não se enquadre dentro da estrutura do Poder Judiciário. Tenta-se, assim, 

manter o equilíbrio entre os Poderes Constituídos. 

 Mas, qual a oportunidade para o Tribunal realizar o Controle de Constitucionalidade?  

São várias as concepções. 

 Em França e em Portugal, o momento de intervenção controladora deve ocorrer entre 

a votação definitiva da matéria no Parlamento e a sanção/promulgação. Já na Alemanha, a 

solução apontada pelo Tribunal Constitucional Alemão indica que o momento adequado 

ocorre entre a sanção/promulgação e publicação no Jornal Oficial. 
264

 

A Corte Constitucional tem por missão garantir a constitucionalidade da política, posto 

que as regras constitucionais não podem ser interpretadas sem que haja, em variadas ocasiões, 

a necessidade de recorrer-se a valorações de ordem política. 
265

   

Como ensina Kelsen, existe uma diferença técnica digna de nota entre os dispositivos 

da Constituição que proíbem e os que prescrevem certo conteúdo para leis futuras.  

As primeiras têm, via de regra, efeitos jurídicos, as segundas não. Se um órgão do 

legislativo emite uma lei cujos conteúdos são proibidos pela constituição, ocorrem todas as 

conseqüências que, segundo a constituição, uma lei inconstitucional acarreta. Se o órgão 

legislativo, porém, deixa de emitir a lei prescrita pela constituição, dificilmente será possível 

vincular conseqüências jurídicas a tal omissão. 
266
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 Embora reste assentado expressamente no texto constitucional o papel de Tribunal 

Constitucional atribuído ao Supremo Tribunal Federal, assinala Nery Júnior que este não é o 

melhor modelo de Tribunal Constitucional, visto que carece ao STF a legitimidade necessária 

para efetuar o exame, em última instância, de questões constitucionais, exatamente por estar 

vinculado ao Poder Judiciário. 
267

 

 Além do quê, tal modelo depõe contra o perfil do Tribunal Constitucional Federal, seja 

em decorrência da vitaliciedade dos ministros, seja pela não participação eficaz dos Poderes 

Judiciários e Legislativo nas nomeações. 
268

  

 Para Nery Júnior, salta aos olhos a inconstitucionalidade do STF para dizer, em 

abstrato, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos e procedimentos 

típicos de outros Poderes.  Segundo o mesmo autor, isto é assim devido a importações 

errôneas  do direito estrangeiro feitas pelo legislador constituinte. 
269

 

Utilizando como referência o Tribunal Constituição Alemão, ensina Nery Júnior que, 

nesse país, esse Tribunal é órgão constitucional de todos os Poderes, situando-se no 
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organograma do Estado ao lado dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sem 

sobrepor-se a qualquer deles, como ocorre no caso brasileiro. 
270

 

A lição que se tira é que as regras constitucionais não podem ser interpretadas sem 

que, em alguns casos, sejam necessárias valorações políticas. Daí a assertiva de Nery Júnior, 

quanto à ilegitimidade do STF para proferir, em sede de controle abstrato, decisão sobre a 

constitucionalidade ou não de leis ou procedimentos, no caso deste trabalho, de 

procedimentos legislativos fortes em disposições regimentais, com nítido fundamento 

constitucional. 

Diversos autores, com destaque para Rufia, 
271

 advogam a independência das Casas 

Legislativas, a partir das disposições regimentais e constitucionais.  

Segundo esse autor, a independência das Casas Legislativas da Itália dá a exata 

medida dos atos interna corporis, a partir da não-permissibilidade de intervenção de qualquer 

Poder nos atos próprios de outro.  

Toda a questão atinente aos atos interna corporis é, na realidade, uma questão de 

limites.  

Neste sentido, importante a lição de Canotilho, para quem a “construção do excesso de 

poder legislativo nos termos restritivos assinalados responde também à ambigüidade do 

princípio da autolimitação dos juízes no controlo da política”. 
272

 

Assim, havendo já estudado as viradas paradigmáticas da Constituição, que ao longo 

do tempo resultaram na criação e ampliação de direitos; estudado como e por quem esses 
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direitos são legitimamente postos e protegidos, conforme as três teorias destacadas, bem como 

a abertura hermenêutica da Constituição, à luz da teoria de Häberle, tem-se por chegado o 

momento de dedicar esforços e estudar o Processo Legislativo e o Controle de 

Constitucionalidade que nele se pode desenvolver.  

 

 

5.        O PROCESSO LEGISLATIVO E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

 Neste Capítulo, desenvolve-se o tema principal desta pesquisa, cujo objetivo é 

compreender e refletir sobre os fundamentos e os meios de realização da verificação, pelo 

Poder Legislativo, da constitucionalidade do processo de construção das leis.  O percurso se 

faz modulado pelo estudo do Direito Processual, do Devido Processo Constitucional, do       

Controle Preventivo de Constitucionalidade e, por fim, do Regimento Parlamentar. 

  

 

5.1 DO DIREITO PROCESSUAL. 

 

           De onde vem a idéia de processo?  

Nas sociedades antigas, as soluções para os conflitos tinham seus fundamentos nas 

regras do Direito Privado, particularmente nas que orientavam a formação e execução dos 

contratos para as questões civis, ou as regras do Direito Penal.  

 Dadas as características da época, não havia condições para as ações coercitivas na 

solução dos conflitos. Sendo assim, as partes deviam consentir que os litígios fossem 

encaminhados a um pretor. Esse consentimento ou compromisso recebia o nome de  litis 
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contestatio. Em razão disso, dizia-se que o processo era um negócio jurídico de Direito 

Privado justamente por sua proximidade com o contrato.  

 Por exclusão, os romanos nominaram de quase-contrato todas as obrigações que não 

eram contratos, mas que não chegavam a se constituir em ato ilícito. Mantém-se, ainda assim, 

a vinculação com o Direito Privado.  

Somente com a aceitação dos particulares à jurisdição, o processo passou ao campo de 

Direito Público. O Estado, nesse momento, tinha adquirido força para impor, coercitivamente, 

as suas decisões. 
273

   

No desenvolvimento do Direito Processual Civil como disciplina autônoma, esta era 

guiada pelo paradigma racionalista e os princípios metodológicos oriundos das matemáticas, 

ficando, portanto, reduzida a sua natureza científica apenas ao que se pode contar, pesar e 

medir. Sendo assim, o próprio Direito passou a se constituir apenas “um conjunto sistemático 

de conceitos, com pretensão à eternidade, desvinculando-o da História”. 
274

  

A doutrina reagiu contra a postura secular que absorvia o processo no procedimento e 

considerava este como mera sucessão de atos componentes de um rito de aplicação judicial do 

Direito. 

  Paulatinamente, busca-se estabelecer, por meio do processo, uma relação jurídica 

processual, através da qual o Estado, numa perspectiva teleológica, 
275

 venha a realizar a 
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distribuição da justiça. O processo, nesse passo, já não pertence exclusivamente ao desejo dos 

particulares, passando a servir à jurisdição. 
276

  

 Tanto isso é verdade que uma das definições possíveis do processo agrupa os 

princípios e normas que regulam a jurisdição e a ação. Ou seja, é o processo que dá dinâmica 

ao Direito e “a cada evolver faz exsurgir  novas etapas, novos atos, novos direitos, deveres, 

ônus, faculdades, impondo a aplicação da lei nova aos feitos “pendentes” desde que não 

comprometa “os fins de justiça” do processo”.
 277 

  Com o tempo, o processo entendido como relação jurídica torna-se de direito público, 

dada a função estatal que realiza.  Sendo isto verdade, não se pode mais considerar que o 

processo seja uma “mera seqüência de atos destinados à aplicação judicial do direito material 

violado”. 
278

 

 Surge desse modo a diferenciação entre processo e procedimento. O processo está 

relacionado à realização do objetivo da lei, enquanto o procedimento está relacionado a uma 

carga meramente formal, independente de conteúdo finalístico. 
279

  

     Tal distinção prevaleceu inquestionável por muito tempo, até despontar outra 

proposta, possibilitando considerar as distintas finalidades entre procedimento e processo. A 

nova proposta não mais considera a neutralidade do procedimento, tendo por certo que este, 

longe de somente servir à aplicação da lei, tem finalidades, objetivos e necessidades 

específicas.   

                                                 
276

 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 1: teoria geral do processo. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 389 “ a reorganização do conceito de processo não teve a intenção de 

torná-lo algo pertencente apenas ao Estado, como se o particular não fosse interessado na resolução dos seus 

conflitos e na observância do direito. Assim como a jurisdição, o processo continuou a depender da iniciativa dos 

particulares. O processo requer o interesse das partes, mas a jurisdição, que nele se exprime, é fundamental ao 

Estado”. 
277

 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 33 /35. 
278

 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 1: teoria geral do processo. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 390. 
279

 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 1: teoria geral do processo. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 390. 



147 

 

 É possível aqui enxergar uma mudança paradigmática. A subordinação da lei à 

Constituição representa uma transformação que afeta as próprias concepções do Direito, da 

Legislação e da Jurisdição. 
280

 

A supremacia não é mais da Lei, mas da Constituição.  

A legalidade da Lei  não se resume apenas ao fato de haver sido  editada por um órgão 

legislativo, mas a sua conformidade com a Constituição em função e forma. 

 Nesse giro, o processo passa a ser um instrumento voltado para a proteção dos direitos 

fundamentais e, sendo assim, deve se conduzir sob o prisma da legitimidade democrática. 
281

  

Legitimidade democrática significa aqui a participação ampla dos interessados, a qual 

pode ser direta ou indireta, também dita representativa. 
282

 

De qualquer modo, o mecanismo técnico assegurado pela Constituição – CF 5º, LV, 

para aferir-se a participação, é o contraditório. 
283

 

 Portanto, a participação que confere legitimidade ao exercício do poder não é a 

participação meramente formal, mas aquela efetiva. 
284
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 A questão que se formula então é de saber qual o instrumento ou meio processual para 

efetivar essa participação.  

 Hoje, a corrente do garantismo jurídico aponta que a solução para a inefetividade do  

Direito está na universalização do acesso à justiça de modo justo e eficaz. 

 Daí a cobrança feita pelos garantistas aos operadores do Direito sobre  

responsabilidade ética para com o tema. 
285

 

Na ótica garantista, o processo passa a instrumentalizar os valores albergados na 

Sociedade, marcando um “modelo processual de bem-estar social, nitidamente comunitarista 

e, no Brasil, bastante tributário da Jurisprudência dos Valores”. 
286

 

Essa pretensão é realizada por intermédio do apelo ético aos operadores do Direito. 

Esse apelo ético é medida extremada por alguns que, arvorados em “donos da verdade e 

guardiões da virtude”, querem a realização desses valores sem que “isto seja acompanhada 

pela devida reflexividade diante das questões jurídicas”, configurando-se assim uma espécie 

de populismo processual. 
287

   

Diante da atitude de certo modo açodada dos garantistas é importante lembrar as lições 

extraídas das crises paradigmáticas do Estado Liberal e do Estado do Bem-estar Social.             

A primeira lição é que “o Direito ou, simplesmente, a fé no Direito, não move 

montanhas”. Para ser efetivo, o Direito exige a realização de políticas públicas e práticas 

sociais nos mais diversos níveis. Sem isto, dispositivos “programáticos substantivos” podem 
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significar apenas “sobrecarga e desgaste normativo para o próprio Direito, pois, afinal, não se 

muda a realidade por decreto”. 
288

 

 A segunda lição a ser extraída é a de que o desgaste normativo oriundo das 

expectativas sociais irrealizadas espalha-se na Sociedade como “crise de legitimidade na 

articulação do Direito com a política”. 
289

 

 A busca de esclarecimentos sobre o papel da Constituição tem mobilizado os 

estudiosos  do  Direito  Constitucional e  feito  surgir  teorias que   se  pode  classificar  como  

textualistas, procedimentalistas e substancialistas.
 290

   

 As teorias textualistas, como informado na própria denominação, dizem encontrar a 

justificação da legitimidade do Direito no próprio texto constitucional, independentemente de 

qualquer outra avaliação.            

 Já as teorias procedimentalistas, creditam ao processo de formação e da aplicadação da 

lei, a legitimidade da legislação e da jurisdição. 
291

   

Para os procedimentalistas, a “jurisdição não é procedimento adequado para a 

sobreposição de convicções ético-políticas próprias do magistrado sobre as definidas no 

discurso democrático de fundamentação”. 
292

 

 As teorias substancialistas, por sua vez, imprimem relevância na realização dos 

conteúdos materiais dos preceitos constitucionais, “advindo a legitimação da jurisdição do 
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fato de os juízes aplicarem as cláusulas amplas da Constituição de acordo com a concepção 

atraente dos valores morais que lhes servem de base”. 
293

 

Contra a primeira das três teorias, faz-se referência à sua incapacidade de justificar a 

legitimidade da decisão se esta estiver vinculada à realização dos direitos fundamentais, uma 

vez que, sendo estes mandamentos constitucionais de natureza aberta e indeterminada, fica 

muito difícil a demarcação desse campo exclusivamente por meio do texto constitucional. 
294

  

 Das teorias procedimentalistas, diz-se que elas não se preocupam com o conteúdo da 

decisão, sendo, desse modo, reducionista à medida que transfere do sujeito para o processo o 

centro da questão da legitimidade.   

 Outro ponto vergastado das teorias procedimentalistas é que elas fazem preponderar a 

participação popular sobre os direitos fundamentais.   

 Em Streck, colhe-se a crítica que se faz aos procedimentalistas.  

Segundo o referido autor,  estes pecam por enxergar no procedimento o ponto fulcral 

de desenvolvimento da Democracia.  E, sendo assim - continua o autor -, “o procedimento 

acaba sendo uma espécie de “novo princípio epocal”, na tentativa de superar aquilo que, na 

fenomenologia hermenêutica, pode-se denominar “diferença ontológica”, afastando qualquer 

possibilidade de intervenção substantivo-adjetiva”. 
295

 

 Em linha de defesa, entendem os procedimentalistas 
296

 que a integração social por 

intermédio do Direito ocorre na presença de duas condições: a primeira, no sentido de se 

garantir a certeza nas relações; a segunda, no sentido de encontrar em si mesmo o seu próprio 

fundamento, uma vez que é extraído das concepções procedimentalistas o elemento absoluto 

de legitimação, presente nas tradições ou na religião, por exemplo.  
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 No mesmo sentido, a teoria habermasiana do agir comunicativo pretende explicar 

como nas sociedades complexas a legislação pode funcionar como elemento integrador da 

Sociedade. 
297

 

Habermas deixa isto assentado quando compreende que “a prática da decisão está 

ligada ao direito e à lei, e a racionalidade da jurisdição depende da legitimidade do direito 

vigente”. 
298

 

Já nos pequenos grupos, que têm regras pouco diferenciadas socialmente, as 

possibilidades de dissenso são menores, pois as “tomadas de posição em termos de sim/não 

em relação às pretensões de validade criticáveis crescem no decorrer da evolução social”. 

Nesses grupos, “o próprio direito ainda se alimenta da força do sagrado religiosamente 

sublimado”. 
299

 

Na Sociedade Contemporânea, a pluralidade dos grupos torna cada vez mais difícil a 

estabilização da ordem social, vez que as pretensões de cada um desses grupos, na perspectiva 

dos autores, por autônomas, são vincadas pela validade a partir do agir comunicativo. 
300

  

Se isto é verdade, o que fazer para promover a integração social de mundos distintos e 

plurais nas sociedades econômicas, senão “através da regulamentação normativa de interações 

estratégicas, sobre as quais os próprios atores se entendem”. 
301

 

  Saber como essa regulamentação normativa alcança sua legitimidade em si mesma 

passa pela compreensão da relação que se estabelece entre Democracia e Constitucionalismo. 
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 Um dos caminhos aponta no sentido da institucionalização constitucional da vontade 

e da opinião manifestada nas formas comunicativas político-democráticas. Por ele permite-se 

a realização das pretensões que garantem as condições procedimentais da sua própria 

legitimidade. Essas condições se referem a uma prática política deliberativa de cidadãos que, 

no exercício de sua autonomia pública, são os autores de seus próprios direitos e deveres. 
302

   

  Direito e Política, como se vê, têm sentidos próprios e não se podem confundir seus 

campos específicos de atuação integrativa.  

Como bem registra Habermas, “a integração social, realizada politicamente, tem que 

passar através de um filtro discursivo. Onde outros reguladores fracassam – como normas e 

rotinas de entendimento convencionais – a política e o direito conseguem elevar, de certa 

forma os processos solucionadores de problemas acima do limiar da consciência”. 
303

 

Apesar desse esforço do Direito e da Política para encontrar soluções concretas para os 

problemas que lhes são postos, perseveram algumas falhas funcionais ou déficits de 

integração que reclamam outro tipo de solução para funcionamento do sistema. 

 É assim que a Política “tapa buracos funcionais que se abrem devido à sobrecarga 

advinda de outros mecanismos de integração social. Nisso é utilizada a linguagem do direito. 

Pois o direito é um médio que possibilita o translado das estruturas de reconhecimento 

recíproco (...)”. 
304
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coletivos. De certo modo, a política tapa buracos funcionais que se abrem devido à sobrecarga advinda de outros 

mecanismos de integração social. Nisso ela se utiliza da linguagem do direito. Pois o direito é um medium.que 

possibilita o translado das estruturas de reconhecimento recíproco – que reconhecemos nas interações simples e 

nas relações de solidariedade natural – para os complexos e cada vez mais anônimos domínios de ação de uma 

sociedade diferenciada funcionalmente, onde aquelas estruturas simples assumem uma forma abstrata porém 

impositiva. Internamente, porém, o direito se estrutura de tal forma que um sistema político, configurado 

juridicamente, só pode continuar as realizações naturais de integração – que se realizam sob o nível de 

articulações do direito formal – num nível reflexivo. Ou seja, a integração social, realizada politicamente, tem 
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 Comporta nesse passo indagar se o papel do Direito nesses processos integrativos se 

resume a emprestar sua linguagem, seja no intuito de condicionar a atuação de atores sociais 

que, embasados no princípio da liberdade e fundados em uma lógica de mercado, como se vê 

no paradigma do Estado Liberal; seja para impor uma uniformização das formas de vida 

válidas, fundada no princípio da igualdade, como no paradigma do Estado do Bem-estar 

Social. 

 A resposta é evidentemente negativa. Entender positivamente essa questão pressupõe 

uma inadmissível redução no papel do Direito, o que se mostra incompatível com o estágio 

atual do desenvolvimento social e de uma teoria que ultrapasse esses dois paradigmas.  

No paradigma do Estado Democrático, o Direito “deverá ser compreendido, 

fundamentalmente, como processo, ou em termos procedimentalistas”. Na mesma linha, a 

Constituição deve ser compreendida como processo interpretativo cuja finalidade é regular e 

institucionalizar juridicamente os processos, através dos quais se institui a dinâmica 

democrática do Direito e, assim, este possa se auto-reproduzir. 
305

    

 Nessa discussão entre o que é processo e o que é procedimento, Élio Fazzalari      

sistematizou a nova propositura distintiva do procedimento. O conceito de legitimidade em 

Fazzalari não se resume apenas ao procedimento, mas que este seja realizado em amplo e 

perfeito contraditório.
 306

    

 Nesse aspecto, convém ter presente a divergência entre as teorias procedimentalistas 

de Luhmann e Fazzalari.  Aquele se mostra atento a definir a participação como critério de 

aceitação das decisões e “em tornar inevitáveis e prováveis decepções em decepções difusas”, 

desligando a legitimidade das decisões de qualquer conteúdo, o que não confere com a teoria  

                                                                                                                                                         
que passar através de um filtro discursivo. Onde outros regulamentos fracassaram – como é o caso dos padrões 

de coordenação convencionais – a política e o direito conseguem elevar, de certa forma, os processos 

solucionadores de problemas acima do limiar da consciência. O processo político soluciona o mesmo tipo de 

problema enfrentado pelos sobrecarregados processos sociais que ele substitui”. 
305

  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 2003. Vol. 1, p. 346/347. 
306

  GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e Teoria do Processo. Rio de Janeiro: Aide, 2001. 
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Fazzalariana. 
307

 

 A corrente doutrinária que separa o procedimento do processo, com fundamento no 

critério teleológico, enfrenta um problema para o qual não se encontrou ainda a solução: se o 

procedimento se constitui um meio necessário à existência e ao desenvolvimento regular do 

processo segue-se, então, que também o procedimento tem o caráter teleológico inerente a 

toda e qualquer técnica. 

 Na “doutrina contemporânea o único ato imperativo que pode incidir sobre a 

universalidade de direitos de uma pessoa é o ato imperativo do Estado”, conquanto se faça 

mediante procedimento regulado pelo Direito. É o procedimento que limita o próprio 

exercício do poder, em qualquer das funções do Estado. 
308

 

 A grande contribuição para a renovação do conceito de procedimento vem de 

Fazzalari. Ele caracteriza os provimentos como atos imperativos do Estado, promanados dos 

órgãos que exercem o poder, nas funções legislativa, administrativa e jurisdicional.  

O procedimento, como atividade preparatória do provimento, possui uma estrutura 

específica, constituída da seqüência de normas, atos e posições subjetivas de tal maneira 

conectados que o cumprimento de uma norma é pressuposto tanto da incidência da norma 

seguinte quanto da validade do ato nela prevista. 
309
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  MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 1: teoria geral do processo. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 438: “Ou seja, a razão de ser e o objetivo das duas teorias são 

completamente distintos. Note-se, entretanto, que a moderna doutrina processual brasileira adota as teorias de 

Fazzalari e de Luhmann, e, com base em ambas, sustenta a imprescindibilidade de decisões justas, como se fosse 

possível adotar a teoria da legitimação pelo procedimento, devida a Luhmann, e, ao mesmo tempo, insistir na 

justiça das decisões. Ora, conforme foi explicado, Luhmann, ao propor a legitimação pelo procedimento, nega o 

problema da legitimidade da decisão. Frise-se que o procedimento, na teoria de Luhmann, não tem a pretensão 

de alcançar uma decisão justa, mas sim uma decisão aceitável”.  
308

 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Jurídica e Teoria do Processo. Rio de Janeiro: Aide, 2001, p. 

92.  
309

 OLIVEIRA, Marcelo Cattoni. Devido Processo Legislativo. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006, 

P. 146: “Mas o procedimento não se esgota na simples preparação do provimento, ele possui uma característica 

fundamental, a forma específica de interconexão normativa entre os atos que o compõem”. 
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 Nessa quadra, o processo caracteriza-se como uma espécie do gênero procedimento. 

Isto ocorre, em razão da participação, na atividade de preparação do provimento, de todos os 

interessados em cuja esfera particular o ato está destinado a produzir efeitos. 
310

  

 Há processo, por conseguinte, sempre que o procedimento se realiza instalando-se o 

contraditório entre os interessados. A sua essência está na igualdade de oportunidade entre as 

partes nos atos que preparam o provimento, uma vez eu são elas – as partes - seus 

destinatários.   

 Cumpre ressaltar que nesse entender, a atividade que prepara o provimento 

administrativo ou jurisdicional, nem sempre constitui processo, pois o contraditório pode dele 

estar ausente.  

Já o procedimento legislativo sempre há de constituir processo, porquanto sempre é 

realizado com a participação de parlamentares que representam e reproduzem os interesses 

divergentes dos grupos e comunidades dos cidadãos. 

Entretanto, é forçoso reconhecer as dificuldades vivenciadas pelo Parlamento para 

atender às necessidades legislativas das sociedades contemporâneas, plurais por natureza e 

caracterizadas, de certo modo, pela onipresença da lei a regular quase todos os campos da 

atividade humana. 
311
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 OLIVEIRA, Marcelo Cattoni de. Devido Processo Legislativo. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2006, p. 147. 
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  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 2ª ed. Ver. e ampl. São 

Paulo: Saraiva 1999, p. 12/14: “A multiplicação das leis é hoje fenômeno universal e inegável. Com segurança 

pode-se dizer que nunca se fizeram tantas leis em tão pouco tempo” (...) “É notório que os Parlamentos não dão 

conta das “necessidades” legislativas do Estado contemporâneo; não conseguem, a tempo e a hora, gerar as leis 

que os governos reclamam que os grupos de pressão solicitam....Nem estão os Parlamentos, por sua própria 

organização, em condições de desempenhar, lentamente mas a contento, a função legislativa. O modo de escolha 

de seus membros torna-os pouco frequentados pela ponderação e pela cultura, mas extremamente sensíveis à 

demagogia e pela advocacia em causa - própria. Os interesses não têm dificuldade em encontrar porta-vozes 

eloqüentes, o bem comum nem sempre os acha. Por outro lado, o seu modo de trabalhar também é inadequado às 

decisões que deve tomar. Como, por exemplo, estabelecer um planejamento por meio do debate parlamentar?”. 
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5.2 O DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL 

 

 A construção do entendimento acerca do devido processo constitucional parte da idéia 

de que “a constituição material determina não penas os órgãos e o processo de legislação, mas 

também, em certo grau, o conteúdo de leis futuras”. 
312

 

 No paradigma do Estado Democrático de Direito, instituído entre nós pela 

Constituição de 1988, o Processo Legislativo, inserido nos artigos 59 a 69, caracteriza-se por 

uma interconexão de atos jurídicos que, na atividade de preparação do provimento normativo, 

forma uma cadeia procedimental estruturada por normas jurídico-constitucionais.  

Essa cadeia procedimental se realiza discursivamente por meio da publicidade e do 

contraditório, estabelecidos em simétrica paridade entre os interessados.  

Desse modo, a legitimidade de um processo político deliberativo só será devidamente 

compreendida a partir de uma teoria do discurso. 
313

 Sai de cena o argumento de autoridade, 

tão característico do Direito Liberal. 

 E não se trata somente de saber se o parlamentar pode ou não oferecer tal proposição 

normativa. O que está em xeque não é meramente o direito subjetivo de um determinado 

parlamentar.  

A propósito, não se deveria tratar do exercício de um mandato representativo como 

assunto privado, ainda que sob o rótulo de “direito público subjetivo”. Os parlamentares 

exercem função pública de representação política.  

                                                 
312

 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 3ª ed. 2ª tiragem. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998, p.183. 
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 OLIVEIRA, Marcelo Cattoni de. Devido Processo Legislativo. 2ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos 

Editora. 2006,  p. 146:  “Sob o paradigma do Direito procedimentalizado do Estado Democrático de Direito, um 

processo político deliberativo, conformado constitucionalmente, só pode ser compreendido, sob as condições de 

uma sociedade complexa, em termos de teoria da comunicação, como um fluxo comunicativo que emigra da 

periferia da esfera pública – cujo substrato é formado pelos movimentos sociais  e pelas associações livres da 

sociedade civil, surgidos das esferas de vida privada – e atravessa as comportas ou eclusas ( Vieira, J. R., 1997: 

221-222) dos procedimentos próprios à Democracia e ao Estado de Direito, ganhando os canais institucionais 

dos processos jurídicos não somente legislativos, mas também jurisdicionais e até administrativos, no centro do 

sistema político”.    
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 Mas o que é mesmo o Devido Processo Constitucional?  

A resposta a esta indagação passa pela compreensão da natureza bivalente – formal e 

material - da Constituição e a proteção que esta deve receber do próprio sistema 

constitucional, auto-reprodutivo. 
314

 

 A proteção aos princípios da liberdade e igualdade dos indivíduos, serve aqui para 

impor limites ao agir do legislador, fundada na  competência para a edição do ato.
 315

  

 É que no Direito Democrático, os princípios concorrentes de atuação são 

conjecturáveis a partir da Lei e não apesar da Lei, daí a regência do due process no eixo 

construtivo da constituição formal de direitos fundamentais. 

 Portanto, falar em Devido Processo Constitucional significa reconhecer que a 

produção normativa deve guardar compatibilidade com a Constituição. 
316

  

Por conseguinte, não se admite que seja produzida nenhuma norma que lhe seja 

superior, nem que com ela conflite. 
317

 

Vale dizer, ainda, que tanto a ação, quanto a omissão, demandam conformação 

constitucional a exigir o efetivo controle.
 318

  

                                                 
314

 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. 6ª ed. São Paulo: IOB/Thomson, 2005, p: 66: “Ora, 

se assegurado o process em texto democrático-constitucional, só nos restaria afirmar que o processo tem, na 

atualidade, como lugar devido de sua criação, a Lei Constitucional (o devido processo constitucional como fonte 

jurisdicional da judicação e direito-garantia das partes), porque não há uma vontade superposta ou a-latere, 

subjacente ou obscôndita, valorativa ou corretiva que, por reconstrução cerebrina do intérprete, se arrojasse, por 

personalíssimas razões de costumes ou de justiça (norma fora do texto legal), a melhorar e substituir a lei”. 
315

 HABERMAS, Jürgen. O estado-nação europeu frente aos desafios da globalização. Revista Novos 

Estudos, São Paulo. CEBRAP, nº. 43, ano 1995, p. 92: “uma ordem política livremente estabelecida pela vontade 

do povo de modo que os destinatários das normas legais podem, ao mesmo tempo, se reconhecerem como 

autores da lei”. 
316

 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos; rev.téc Cláudio de Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1999, p. 50/51: “Numa estrutura hierarquizada, como a do ordenamento jurídico, os termos “execução” 

e “produção” são relativos, porque a mesma norma pode ser considerada, ao mesmo tempo, executiva e 

produtiva. Executiva com respeito à norma superior, produtiva com respeito à norma inferior. As leis ordinárias 

executam a Constituição e produzem regulamentos. Os regulamentos executam as leis ordinárias e produzem 

comportamentos a eles conformes. Todas as fases de um ordenamento são, ao mesmo tempo, executivas e 

produtivas, à exceção da fase de grau mais alto e da fase de grau mais baixo”. 
317

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 2ª ed. Ver. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 80/83. 
318

  FRIEDE, Reis. Curso Analítico de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999, p. 20/21: “Da classificação das normas jurídicas, de modo geral, e das normas jurídicas 

constitucionais, em particular, deflui naturalmente, o processo de hierarquização do ordenamento jurídico, 
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 Além do princípio da supremacia, comporta aqui referir-se ao princípio da rigidez 

constitucional, em razão do qual restam estabelecidas as competências e atribuições – 

materiais e formais - de cada um dos órgãos de soberania.  

 Por isso, advogar a supremacia e a rigidez constitucional não tem outro objetivo senão 

assegurar e garantir, em última instância, a proteção dos princípios e direitos fundamentais 

como elemento de integração social. Faz-se isto a partir da descrição dos aspectos formais de 

constitucionalidade, também conhecido como “compatibilidade vertical”. 
319

   

 Resumindo, o Devido Processo Constitucional configura-se como garantia da 

supremacia dos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. 

 Por seu intermédio, é exercida a vigilância sobre os limites do exercício do poder do 

Estado, impedindo os desequilíbrios decorrentes de equívoca manifestação - no caso deste 

trabalho -, dos representantes políticos que se distanciam da legitimidade democrática e se 

afastam da vontade popular.  

 Isto porque, considerada em sua elaboração, a norma jurídica é ato complexo e, como 

tal, resulta da fusão de duas ou mais vontades tendentes a um mesmo fim, idôneo a produzir 

determinados efeitos jurídicos que não poderiam ocorrer não fosse o acordo de vontades. Daí 

a inconstitucionalidade quando esse equilíbrio é rompido. 

 

  

                                                                                                                                                         
permitindo, desta feita, a caracterização intrínseca da própria noção de supremacia constitucional. (...) 

Entretanto, deve ser assinalado, por oportuno, que o processo de hierarquização do ordenamento jurídico é bem 

mais complexo do que sustentam alguns autores e, neste sentido, sequer o ápice da chamada pirâmide 

hierárquica repousa propriamente na Constituição (em seu sentido formal) ou mesmo esta, como já visto, possui 

uma única espécie de norma constitucional. Muito pelo contrário, o grau de hierarquia do ordenamento jurídico 

compreende o denominado nível supra constitucional, comportando, neste particular aspecto, a chamada norma 

fundamental”. 
319

 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos; rev. téc Cláudio de Cicco; apresentação Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1999, p 45: “O que nos interessa notar numa teoria geral do ordenamento jurídico não é tanto quantas e 

quais sejam as fontes do Direito de um ordenamento jurídico moderno, mas o fato de que, no mesmo momento 

em que se reconhece existirem atos ou fatos dos quais se faz depender a produção de normas jurídicas (as fontes 

do direito), reconhece-se que o ordenamento jurídico, além de regular o comportamento das pessoas, regula 

também o modo pelo qual se devem produzir as regras. Costuma-se dizer que o ordenamento jurídico regula a 

própria produção normativa”.  
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5.2.1   Do Processo e dos Procedimentos Legislativos 

  

O Processo Legislativo é uma espécie do gênero Direito Processual. É ele que 

prescreve a competência e a forma para a criação de normas de caráter geral, inclusive das 

normas dos outros processos. 

 Prescreve, ainda, que os conflitos de interesses sejam resolvidos mediante as decisões 

da maioria parlamentar, tomadas conforme os procedimentos regimentais. 

Convém esclarecer que a maioria parlamentar, em razão das deficiências do processo 

de seleção, nem sempre representa a maioria do povo. 

Decorre dessa carência de representatividade a afirmação de que a Legislação nem 

sempre reflete aquilo a que a maioria do povo aspira, mas, ao contrário, em grande parte, 

busca sustentar os interesses das classes que dominam o poder e que, às vezes, estão em 

contraste com os interesses gerais da Nação. 
320

               

Assim, o Processo Legislativo oferece a dinâmica ao ordenamento jurídico no que se 

refere à construção, modificação ou mesmo  extinção de normas jurídicas.  

Importa dizer aqui que esse Processo só abrange as normas de atuação dos órgãos 

constituídos, visto que o constituinte originário, por ser dotado de capacidade auto-

organizativa, não é alcançado por ele (o Processo), que regula o Direito Positivo Interno.                         

Importante nesse passo é relembrar as noções de Constituição Material e Constituição 

Formal. Aquela consiste nas regras que regulam a criação das normas jurídicas gerais, 
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 SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 43:  “As classes dirigentes, embora constituindo concretamente uma minoria, conseguem, pelo 

sistema eleitoral, impedir a representação, nos Parlamentos, da maioria do povo, razão por que, fazendo a 

maioria parlamentar, obtêm uma legislação favorável. Mas esses defeitos não deturpam a concepção de que o 

processo legislativo tenha por finalidade fazer cessar o conflito, mediante um debate preordenado, por ato da 

maioria parlamentar”. 
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enquanto esta não é mais do que um conjunto de normas jurídicas, cuja modificação exige 

tratamento diferente do concedido à norma ordinária. 
321

 

Para Kelsen, tanto as funções de aplicação quanto as de criação do Direito encontram 

o suporte na mesma norma superior, isto no que se refere ao conteúdo e à forma de 

apresentação deste. O que diferencia uma norma de conteúdo de uma de forma ou processual 

é o grau de indeterminabilidade, sendo bem maior neste último. 
322

 

  Fala-se bastante em crise da Lei.  Entretanto, a Legislação continua sendo uma das 

funções primordiais do Estado. E isto certamente decorre da profusão de temas que a 

Sociedade Contemporânea necessita ver legislado. É fenômeno generalizado, alcançando 

todos os campos da atividade humana que, de regra, sofrem mudanças com o tempo.  

 Como já assinalado, a Lei vive um verdadeiro impasse. Se de um lado é clara a 

tendência de ampliar as tarefas legislativas, que, no paradigma do Estado Democrático, são de 

responsabilidade do Poder Executivo, do outro, também se apresenta indiscutível o seu 

desprestígio.  

No Estado de Prestação, o Parlamento é chamado – quando o é -  a legislar sobre 

matérias cada vez mais técnicas, o que contraria a sua própria natureza e o torna inadequado a 
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 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 3ª ed. 2ª tiragem. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998, p.182:  “A Constituição  é aqui compreendida não num sentido formal, mas 

material. A constituição no sentido formal é certo documento solene, um conjunto de normas jurídicas que pode 
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normas jurídicas gerais, em particular a criação de estatutos. A constituição, o documento solene chamado 

“constituição”, geralmente contém também outras normas, normas que não são parte da constituição material. 

Mas é a fim de salvaguardar as normas que determinam os órgãos e os procedimentos de legislação que se 
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da constituição material existe uma forma especial para as leis constitucionais ou uma forma constitucional. 
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A diferença consiste em que a criação, isto é, decretação, emenda, revogação, de leis constitucionais,  é mais 

difícil que a de leis ordinárias. Existe um processo especial, uma forma especial para a criação de leis 

ordinárias”. 
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 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 3ª ed. 2ª tiragem. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998, p.189: “A constituição material determina, sobretudo por meio de quais órgãos e 

através de quais processos as normas gerais devem ser criadas. Em geral, ela deixa indeterminado o conteúdo 
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aplicadores de Direito”. 
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tomar certas deliberações. O fato é que a Lei não consegue regular eficientemente tudo aquilo 

a que se propõe. 
323

  

É evidente que a sua crise traz ínsita a crise do próprio Parlamento, que, na 

Atualidade, exige urgente interconexão procedimental entre Direito e Política no 

aperfeiçoamento do Processo Legislativo.  

   Diante dessas dificuldades, ou mesmo pela advertência de Jeremy Waldron 
324

, o 

Parlamento vem abdicando, ostensiva ou disfarçadamente, da sua condição de responsável 

constitucional pela elaboração legislativa. 
325

 

Sem dúvida, há a necessidade de construção e desenvolvimento de uma autêntica 

Teoria da Legislação, 
326

 para que reste esclarecido como é importante que seja realçado o 

papel da Legislação em um mundo cada vez mais governado por atos e contratos 

administrativos. 

 O deslocamento do Poder Político em direção ao Poder Judiciário, a partir da 

construção de uma jurisdição constitucional, pode, em certa medida, sobrecarregar este último 
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  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Processo Legislativo. 3ª ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 
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defeitos ou inconvenientes. Daí decorre que quanto mais numerosas são as leis tanto maior número de outras 

exigem para completá-las, explicá-las, remendá-las, consertá-las...Feitas às pressas para atender a contingências 

de momento, trazem essas leis o estigma da leviandade.(...) Os  males da inundação de leis não ficam aí, porém. 

Dizem os economistas que a escassez é a mãe do valor. Em face da experiência atual, o jurista tem de reconhecer 

que a abundância de leis não é riqueza. Quanto maior o número de leis que se editam, menor o respeito que cada 

qual inspira. Como reverenciar a lei se esta não despreza o ridículo? Como cultuá-la se passa breve qual um 

meteoro? Daí o bonus pater familias ignorá-la, o jurista a ironizá-la, o magistrado esquecê-la”. 
324

 WALDRON, Jeremy. A Dignidade da Legislação. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 1: “Não há nada sobre legislaturas ou legislação na moderna jurisprudência filosófica que seja 

remotamente comparável à discussão da decisão judicial. Ninguém parece ter percebido a necessidade de uma 

teoria ou de um tipo ideal que faça pela legislação o que o juiz-modelo de Ronald Dworkin, “Hércules”, pretende 

fazer pelo raciocínio adjudicatório”. 
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  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Processo Legislativo. 3ª ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 

1995, p. 14: “ Ora, a incapacidade dos Parlamentos conduz à sua abdicação. Cá e lá, a delegação do Poder 

Legislativo, ostensiva ou disfarçada, torna-se regra comum, apesar das proibições constitucionais. A imaginação 

dos constitucionalistas desvela-se em encontrar caminhos para que o Executivo possa legislar enquanto os 

magistrados olham para outro lado a fim de não verem as violações  à Constituição. Mais ainda, desistindo de 

remar contra a corrente, Constituições recentes, com a francesa de 1958, a brasileira de 1967, dão ao Executivo 

verdadeiro poder legislativo autônomo”. 
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 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. E Notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002 p. IX: “A teoria da legislação deve conter uma teoria da legitimidade que descreva as 

circunstâncias nas quais um individuo ou grupo particular está autorizado a fazer leis, e uma teoria da justiça 

legislativa, que descreve o tipo de leis que estão autorizados ou obrigados a fazer”.  
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e, por conseqüência, trazer desequilíbrio do princípio da divisão de Poderes. É nesse sentido 

que alertam os procedimentalistas. 
327

  

O Processo Legislativo no Sistema Brasileiro é instituído pela Constituição Federal de 

1988, na Seção VIII do Capítulo I (do Poder Legislativo), do Título IV (Da Organização dos 

Poderes), por intermédio dos artigos 59 a 69.   

Diante disto, pode-se dizer que o fundamento do Processo Legislativo é constitucional, 

mas completado pelas disposições normativas contidas nos Regimentos Internos das Casas 

Legislativas, os quais são elaborados com base em comando constitucional de auto-

organização dessas Casas. 
328

 

Os pressupostos do Processo Legislativo são: i) a existência do Órgão Legislativo; ii) a 

proposição legislativa; iii) a competência legislativa do Órgão; iv) a capacidade do autor da 

proposição. 
329

  

A partir desses pressupostos gerais, a elaboração, redação, alteração e consolidação 

desses tipos normativos não ficam entregues à discricionariedade dos seus autores, ou mesmo 

do Órgão Parlamentar.  

Não custa notar que referências ao Processo Legislativo encontram-se distribuídas no 

texto constitucional. Enquanto os arts. 2º, 44, 45, 46 e 68 definem os órgãos incumbidos de 

elaborar a Legislação, os arts. 21, 22, 24, 48 e 49 distinguem as matérias legislativas; os arts. 

84, IV e V e 96, II estabelecem os órgãos que participam da elaboração legislativa; os arts. 61, 

84, III, XXIII e 165 indicam os titulares da iniciativa legislativa; os arts. 64, 65, 66 e 69 
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  SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo. Habermas e o Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2006, p. 13: Analisa o autor que, ao defender a tese de que o Judiciário deve assumir uma postura política, 

o comunitarismo brasileiro pretende a extinção do Supremo Tribunal Federal e a criação de uma Corte 

Constitucional. Para ele, “O comunitarismo repudia o passivismo formalista dos nossos operadores do Direito, 

especialmente do Judiciário, cobrando o surgimento de uma magistratura comprometida com um ativismo em 

favor de causas sociais. Esse engajamento da magistratura certamente é elemento essencial para a superação do 

Estado Social de Direito pelo Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, enquanto o Legislativo teve 

supremacia no Estado Liberal e o Executivo no Estado Social, agora seria a vez do Judiciário”. 
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  Cf.  art. 51, III e 52, XII da Constituição Federal. 
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  SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 50. 
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dispõem sobre as fases de tramitação da matéria específica; os arts. 66, §§ 1º a 7º, e 84, V, 

tratam da aposição de veto. Por fim, os arts. 51, 52, 57 e 58 cuidam dos procedimentos 

legislativos. 
330

   

A Constituição Federal, na Seção VIII do Título IV, trata do Processo Legislativo  na 

força do seu art. 59 que diz compreender a elaboração dos tipos normativos elencados nos 

Incisos I a VII do mesmo artigo 

Assinalam alguns autores, dentre eles José Afonso da Silva, a impropriedade da 

enumeração contida no art. 59, visto que nem as leis delegadas, nem as medidas provisórias 

são elaboradas pelo Parlamento. 
331

  

Nos termos do parágrafo único do mesmo art. 59, define-se que Lei Complementar 

dispõe sobre a criação, modificação e consolidação das leis. 

Sobre as proposições destinadas a Emendar a Constituição, em razão do princípio da 

rigidez constitucional, a Constituição Federal disciplina, no seu art. 60, a matéria.  

 Nos três Incisos desse mesmo artigo, a Constituição determina a competência quanto 

à iniciativa legislativa, dizendo-a cabível a: i) um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 

dos Deputados ou do Senado Federal; ii) do Presidente da República; e iii) de mais da metade 

das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, 

pela maioria relativa de seus membros. 

Também define a Constituição no § 1º do art. 60, que na vigência de intervenção 

federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, não poderá tramitar qualquer proposição 

tendente a Emendar a Constituição.  
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 SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 44. 
331

   SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 309: “(...) Há algumas impropriedades nessa enumeração, porque, por exemplo, que leis 

delegadas e medidas provisórias não são elaboradas pelo Congresso Nacional e, logo, não podem ser objeto de 

processo legislativo”.  
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Em outras palavras, a Constituição estabelece que na ocorrência das condições 

políticas referidas no § 1º do art. 60, não se pode pretender emendar o texto constitucional. 

Por intermédio do § 2º, do mesmo art. 60, a Constituição define o regime de votação e 

o quorum necessário à aprovação de Emenda Constitucional, dizendo que a discussão e 

votação se darão em dois turnos e a sua aprovação se dará se obtiver, em ambas as votações e 

em ambas as Casas do Congresso – cada uma isoladamente - o quorum de três quintos dos 

votos dos respectivos membros.  

Dada a sua natureza, a Emenda Constitucional aprovada pelas Casas Parlamentares 

serão promulgadas pelas respectivas Mesas, com o respectivo número de ordem. É o que 

disciplina o § 3º do art. 60 do Texto Constitucional. 

Além do mais, restam elencadas no § 4º do art. em comento, as matérias que não 

podem ser objeto de Emenda Constitucional as que pretendam excluir: i) a forma federativa; 

ii) o voto direto, secreto, universal e periódico; iii) a separação de poderes; iv) os direitos e 

garantias individuais.   

Por fim, impõe-se dizer que nos termos do § 5º do mesmo art. 60, que rejeitada ou 

prejudicada a proposta de Emenda Constitucional, ela só poderá ser novamente reapresentada 

à discussão e deliberação parlamentar em uma outra sessão legislativa.  

O que fica visível acerca do poder de emendar a Constituição é que ela própria criou 

mecanismos de controle e limitação para o constituinte derivado.  

Mas, se existe um constituinte derivado, ele deriva de algo que, no caso, é o poder 

constituinte originário, detentor da força soberana de um povo para elaborar a sua 

Constituição. 
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Há, contudo, dissensões entre os constitucionalistas, no sentido de saber a origem 

dessa força soberana do constituinte originário. 
332

  

Para alguns, ela reside no feito revolucionário, enquanto, para outros, a soberania 

pertence à pessoa que a possui; e, para outros mais, a soberania pertence ao seu legítimo 

titular, funcionando o termo legítimo como um qualificativo da titularidade. 
333

  

Daí se dizer que o poder originário é de natureza política, enquanto o poder derivado é 

de natureza jurídica, dada a sua atuação ser completamente vinculada à Constituição, na 

moldura de um ordenamento jurídico. 
334

 

 Partindo para outro aspecto da reflexão sobre as proposições tendentes a Emendar a 

Constituição - o aspecto da sua tramitação -, importa registrar, inicialmente, que esta 

disciplina ficou a cargo das disposições Regimentais das Casas Legislativas. 

Estes aspectos regimentais são relevantes no Processo Legislativo, no sistema da 

Constituição de 1988 e sobre eles se incide a análise da construção legislativa da norma 

jurídica, para a aferição de sua adequação constitucional nessa instância do Poder.  

Neste mister, o legislador deve  i) indagar sobre a lesividade da norma proposta em 

face dos direitos e garantias constitucionalizados;
335

  ii) indagar também sobre se a proposição 

promove a realização da Constituição; 
336

 e iii) zelar pela adequação constitucional de 

qualquer ato normativo. 
337

  

 A razão de tal indagação tem origem no próprio texto constitucional. Não há na 

Constituição Federal de 1988 referências expressas autorizando ao Poder Legislativo o 

exercício desse controle, como fez com o Poder Judiciário.  
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Mas, negar essa autorização sem que se proceda a uma hermenêutica concretizadora e 

a partir tão-só da literalidade do texto constitucional, acredita-se não ser a mais adequada 

conclusão.
338

 Não se deve olvidar ser na órbita do Poder Legislativo onde se desenvolve, ou 

deve se desenvolver, a maior parte da produção legislativa no Estado de Direito Democrático. 

A despeito de tratar acerca do controle de constitucionalidade sobre a atividade 

legislativa do Poder Executivo, afirma-se a natureza dúplice desse controle pelos órgãos 

políticos.
 339

  

Há, a um só tempo, quando da aferição da legalidade constitucional pelo Parlamento 

ou pelo Executivo, tanto o controle político quanto o jurídico, preponderando àquele sobre 

este. 
  

 Na elaboração das normas jurídicas, deve o Parlamento obediência aos comandos 

constitucionais referentes ao “Processo Legislativo”, como veículo de auto-reprodução do 

Direito Democrático, que tem a lei como ato final da cadeia procedimental. 
340

 

                                                 
338

  www.stf.gov.br/portal/jurisprudencial/listar jurisprudencia.asp. Por ocasião do julgamento da 

Reclamação nº. 383-SP, o Supremo Tribunal Federal, em voto da lavra do Ministro CARLOS VELLOSO, 
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boa. Temos que interpretar as normas constitucionais no seu contexto e quando interpretamos a Constituição é 
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  OLIVEIRA, Marcelo Cattoni de. Devido Processo Legislativo. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2006, p. 142: “O processo legislativo situa-se em um nível discursivo em que argumentos de grande 
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Essa cadeia deve ser entendida como um modo específico de interconexão de diversos 

atos jurídicos estruturados por normas jurídico-constitucionais e realizados discursiva ou 

equanimemente em contraditório entre agentes legitimados no contexto de uma sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição.  

 

 

5.2.2 Os Conceitos  

 

 Diversas são as conceituações possíveis para Processo e Procedimentos Legislativos, 

embora se possa ter uma idéia de que processo é o modo de realização de algo, mediante uma 

série programada de ações. 

 Diz-se, em termos dogmáticos, que Processo Legislativo é “o conjunto de atos 

(iniciativa, emenda, votação, sanção, veto) realizados pelos órgãos legislativos, visando à 

formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos 

legislativos”. 
341

 

 Ou, ainda, que esse Processo “é o conjunto de atos coordenados tendo em vista a 

criação de regras jurídicas”. 
342

  Ou mesmo definindo-o como uma “ sucessão de série de 

actos (ou de fases, consoante a posição doutrinal respeitante à natureza de procedimento) 

necessários para produzir um acto legislativo”. 
343

   

Por procedimento é de se entender “é o modo pelo qual os atos do processo legislativo 

se realizam. Diz respeito ao andamento da matéria nas Casas legislativas. É o que na prática 

se denomina tramitar do projeto”. 
344
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De outra forma, o procedimento é a forma  como se distribuem, ao longo do tempo, os 

atos tendentes a cumprir seus objetivos. É a marcha do Processo Legislativo, que pode ocorrer 

mediante três tipos distintos de procedimentos, a saber: o ordinário, o sumário e o especial. 
345

 

Portanto, reconhecer maior amplitude à expressão „processo legislativo‟, adotada pela 

Constituição, é o que ensina Moraes. 
346

   

Creio assistir-lhe razão quanto a considerar ora a expressão no seu sentido mais amplo, 

ora em sentido mais restrito. A amplitude vai de entendê-lo como processo geral de 

construção normativa, enquanto a restrição está vinculada ao modus operandi, aos aspectos da 

exclusiva técnica legislativa.  

 

 

5.2.3 Os tipos normativos submetidos ao Processo Legislativo 

 

 Como se sabe, o sistema normativo instituído pela Constituição Federal de 1988 é 

hierarquizado. Conforme se vê do art. 59, os tipos normativos elencados são i) Emendas à 

Constituição; ii) Leis Complementares; iii) Leis Ordinárias;  iv) Leis Delegadas, v) Medidas 

Provisórias; vi) Decretos Legislativos e vii) Resoluções. 

 Dos tipos normativos estampados no art. 59 da Constituição Federal vem a idéia da 

diversidade de interesses que cada um deles visa regular, e dos modos variados de se obter 

essa regulação, ou seja, os diversos modos de procedimentos exigidos para cada um deles. 
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 Necessário que se diga: existe um regime de tramitação ordinária, por onde trafegam 

os Projetos de Lei Ordinária, e regimes de tramitação especial, por onde tramitam os demais 

tipos normativos, inclusive os tipos normativos de interesses privativos ou exclusivos das 

Casas Legislativas. 

 Pela ordem do referido artigo, veja-se, por primeiro, o tipo normativo denominado 

Emenda Constitucional. 
347

  

 Apresentada à Casa Legislativa o Projeto de Emenda Constitucional por um dos 

legitimados acima elencados, a Presidência após determinar a sua leitura e publicação no 

Boletim Oficial, determinará seu encaminhamento à apreciação preliminar da Comissão de 

Constituição e Justiça para que proceda ao exame de admissibilidade, em prazo assinalado 

pelo respectivo Regimento Interno. 

 Nessa análise, exteriorizada por intermédio de Parecer, deve debruçar-se a Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação sobre os aspectos mais relevantes acerca da 

constitucionalidade, da legalidade e da regimentalidade da matéria.  

 Nessa fase, bom que se diga não se examinam as questões de fundo e, não havendo 

uma incongruência frontal constitucional, não passível de correção, deve a matéria ser 

admitida a tramitar.   

 O Parecer da Comissão, seja pela admissibilidade ou pela inadmissibilidade, será 

devolvido à Mesa juntamente com a proposição. 

 Em hipótese de admissão da proposição pela Comissão de Constituição, a Presidência 

da Casa solicita dos líderes partidários – fixando-lhes o Regimento Interno o prazo - a 

indicação de seus representantes para a composição da Comissão Especial a ser designada 

para proceder, exclusivamente, ao exame de fundo da Proposta de emenda Constitucional.  
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  O Projeto de Emenda Constitucional tem sua tramitação regulada pelos arts. 201 a 203 do Regimento 
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170 

 

  Vale dizer que na composição das Comissões Parlamentares deve imperar os 

princípios da representatividade e da proporcionalidade entre os Partidos, Blocos e Bancadas, 

cabendo à maior bancada a maior participação na Comissão, mas resguardado o princípio da 

igualdade de participação à bancada minoritária.
348

 

   Constituída a Comissão Especial, tem ela por objetiva proceder a análise de mérito da 

matéria versada, inclusive quanto às Emendas que forem apresentadas à Emenda 

Constitucional, em especial quanto ao seu conteúdo, sua conveniência, sua oportunidade e seu 

alcance. 

  É conveniente lembrar que para o oferecimento de Emenda a Emenda Constitucional, 

as exigências são as mesmas para a apresentação da proposta inicial.  

 Concluída a análise pela Comissão Especial da proposta de Emenda Constitucional, 

das Emendas e Subemendas que foram apresentadas, esta é encaminhada à Mesa por 

intermédio também de Parecer, o qual  será -  por determinação da Presidência - juntamente 

com o Projeto original, as Emendas e Subemendas publicadas  em Boletim ou Avulso e, 

decorrido o interstício regimental, incluída a matéria na Ordem do Dia, que é o momento   

próprio e exclusivo das sessões parlamentares para as deliberações.  

  Iniciada a votação e não alcançando ela o quorum de 3/5  favoráveis no primeiro 

turno de votação, a matéria é tida por rejeitada. 

 Na hipótese inversa, alçando a emenda Constitucional o quorum de 3/5 em primeiro 

turno, aguardará novamente o prazo de cinco sessões para ser submetida ao 2º turno, devendo 

alcançar novamente, no mínimo, o mesmo quorum do primeiro turno para ser considerada 

aprovada e, portanto, apta para a promulgação, no plano federal, por cada uma das Mesas. 

 Outro tipo normativo inserto no art. 59 da Constituição Federal é a Lei Complementar, 

cuja remissão no art. 69, trata exclusivamente do quorum de aprovação. 

                                                 
348

 Constituição Federal: “ Art. 58, § 1º Na constituição da Mesa e de cada  comissão, é assegurada, tanto quanto 

possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares eu participam da respectiva 

Casa”.  



171 

 

 A esse tipo normativo define José Afonso como sendo “leis integrativas de normas 

constitucionais de eficácia limitada, contendo princípio institutivo ou de criação de órgão, e 

sujeitas  à aprovação pela maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso”. 
349

  

  A iniciativa de projeto de Lei Complementar compete às pessoas vinculadas pelo art. 

61 da Constituição Federal, a saber: A qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal ou do Congresso Nacional, o Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. 

 No que  se refere a tramitação, inclusive a discussão e votação de Lei complementar, 

ela é idêntica  a tramitação de Lei Ordinária, à exceção do quorum qualificado por uma 

maioria absoluta, conforme se vê do referido art. 69 da Constituição Federal. 

 No elenco dos tipos normativos submetidos ao processo, encontra-se a Lei Ordinária, 

que observando a mesma tramitação oferecida à Lei Complementar, marca diferença por ser 

aprovada por maioria simples. 

 Caso de Projeto de Lei acrescido de disposições especiais é o que trata das Leis 

Orçamentárias, previstas no art. 165 da Constituição Federal. 

 As Leis Orçamentárias, ou melhor, o sistema de orçamento e finanças instituído  pela 

Constituição Federal são: i) a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 

Lei Orçamentária Anual e, ainda, a lei complementar a que se refere o § 9º, I e II, do mesmo 

artigo dispondo sobre aspectos financeiros,  elaboração e organização das leis orçamentárias e 

estabelecendo normas sobre a gestão financeira e patrimonial da Administração Pública.
350
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  SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 314. 
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  CF. Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

         .................................................................................................  

 § 9º Cabe à lei complementar: 

 I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual: 

 II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como 

a instituição e funcionamento de fundos. 
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 A lei complementar a que se refere o artigo em relevo, ainda não foi editada e, por 

isso, as leis que hoje regulam a matéria é a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Por sua própria natureza e conforme a simetria constitucional permitida pelo art. 165 

da Constituição tem sua iniciativa reservada ao Poder Executivo, por seu Presidente no caso 

da União, pelos Governadores, no Caso dos Estados e do Distrito Federal e no caso dos 

Municípios, pelos Prefeitos Municipais. 

 Além da reserva da iniciativa, a Constituição tratou ainda de estabelecer o prazo para 

envio das matérias orçamentárias às Casas legislativas. Disciplinou, ainda, o prazo dentro dos 

quais elas devem ser apreciadas pelo Parlamento, definindo as consequências para as 

hipóteses de descumprimento. 

 Trata-se, à evidência de leis temporárias, significa dizer que têm prazo certo de 

vigência estabelecido pela própria Constituição Federal.  

 Quando aos conteúdos de cada uma dessas três leis, a Constituição Federal, por 

intermédio dos arts. 165, § 1º determina que a Lei do Plano Plurianual – LPPA - estabelecerá, 

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas e duração 

continuada. 

 Nos termos do art.  166, § 6º, todas as leis orçamentárias serão encaminhadas ao 

Parlamento na forma  da lei complementar a que se refere o § 9º do art. 165, também da 

Constituo Federal.  

 No que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – o art. 165, § 2º a define 

como sendo a que estabelece as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a 
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elaboração orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 A definição do conteúdo da Lei Orçamentária Anual – LOA - é oferecida nos termos 

do art. 165, § 5º, da Constituição Federal.  

 A Lei Orçamentária Anual é constituída, na realiza por três orçamentos: i) o 

Orçamento Fiscal, referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 

ii) o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta o u indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto; e, iii) o Orçamento da Seguridade 

Social, que contempla todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 

 Como instrumento de planejamento estatal, a Constituição Federal exige, por força do 

disposto no art. 165, § 6º., que a proposta orçamentária seja acompanhada de demonstrativo 

regionalizado do efeito que as isenções fiscais, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e creditícia, exerçam  sobre as receitas e as despesas. 

 Reforçando o papel de instrumento da racionalidade administrativa, especialmente no 

aspecto financeiro e patrimonial, a Constituição orienta também para a compatibilização da 

Lei Orçamentária Anual com a Lei do Plano Plurianual, com o objetivo de, dentre outros, 

servir à redução das desigualdades regionais, segundo o critério populacional. É a exegese do 

art. 165, § 7º. 

 É importante registrar o avanço alcançado na gestão financeira e patrimonial pública, 

o que não significa que não se reconheça que ainda existem enormes problemas à espera e 

solução. 

 Mas o fato é que,objetivando extirpar uma prática bastante comum e deletéria quando 

da feitura das leis orçamentárias na vigência do sistema constitucional anterior, que era a 
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inserção das “caudas orçamentárias ou rabilongos”, ou seja, matérias estranhas às questões 

orçamentárias, a Constituição de 1988 fez inserir no § 8º do art. 165, a vedação quanto a 

presença de qualquer dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas.  

 Fica, entretanto, excetuada da proibição constante do mencionado dispositivo, e nos 

termos que dispuser a lei, a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações 

de crédito, ainda que por antecipação de receita.  

   Cumpre, a essa altura, alertar, com suporte em José Afonso da Silva, para a situação 

criada pelas disposições I e III, do mencionado art. 165 da Constituição Federal. Para o autor, 

é importante estar atento para a possibilidade de duplicação da mesma receita ou despesa em 

locais distintos do mesmo orçamento. 
351

 

   Um ponto que sobreleva nessa questão orçamentária, diz respeito ao entendimento 

esposado por José Afonso da Silva de que a Constituição não houve por bem fixar a data para 

o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e de igual modo as Leis do 

Plano Plurianual e do Orçamento Anual  - à apreciação do Parlamento.
352

 

 É verdade que a Constituição Federal, nem na Seção VIII, do Título IV, nem na Seção 

II, do Capítulo do Título VI, trata de determinar os prazos dentro quais o Presidente da 

República deve providenciar os encaminhamentos dos projetos de leis orçamentárias à análise 

e deliberação parlamentar. 
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  SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 325: “Cumpre observar que, à vista do disposto nos incs. I e III, poderá haver duplicidade de 

previsão, porque ambos exigem que sejam abrangidos nos dois orçamentos indicados “órgãos da administração 

direta ou indireta”, bem como “fundações instituída e mantidas pelo Poder Público”. Corre-se o risco de 

distorções orçamentárias com esse método, mediante dupla avaliação de uma coisa só”.  
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  SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 324: “ (...) Trata-se de lei anual. Não se estabelece quando ela deve ser submetida à 

consideração do Congresso Nacional. Dispôs-se apenas que o seu projeto, assim como os da Lei do Plano 

Plurianual e da Leo Orçamentária Anual, seja enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos 

termos da lei complementar de caráter financeiro já indicada. Mas por sua natureza ela deve preceder à 

elaboração orçamentária, porque ela é que vai dar as metas e prioridades que hão de constar do orçamento 

anual”. 
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 A primeira referência que se tem acerca de prazos, encontra-se precisamente no art. 

57, § 2º, da Constituição Federal, quando dispõe que a sessão legislativa não será 

interrompida sem a aprovação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias. 
353

 

 Contudo, a matéria está expressamente definida no art. 35, § 2º, I, II e III, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.  

 O Projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento 

da sessão legislativa. 

 O Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa.  

 O Projeto de Lei Orçamentária  

LEIS ORÇAMENTÁRIAS 

CÓDIGOS 

 Temos ainda a Lei Delegada, ou seja, a lei elaborada pelo Presidente da República, 

que solicita a autorização e os limites da delegação ao Poder Legislativo.  

 A Lei Delegada assinala José Afonso da Silva, “é a face passiva da delegação 

legislativa, cuja elaboração não comporta atos de iniciativa, nem votação, nem sanção, nem 

veto, nem promulgação. Trata-se de mera edição que se realiza pela publicação 

autenticada”.
354
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  O período de reuniões do Congresso Nacional nos termos da Constituição de 1988 era de 15 de 

fevereiro a 30 de junho e de 01 de agosto a 15 de dezembro.  Por força da Emenda Constitucional nº 50, de 2006, 

o período de reuniões do Congresso Nacional passou a ser de 02 de fevereiro de 17 de julho e de 01 de agosto a 

22 de dezembro.  
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  SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das  Leis. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 321. 
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  A própria Constituição isola o campo inacessível à delegação legislativa e o fez nos 

termos do art. 49,  quando elenca os atos que são os de competência exclusiva do Congresso 

Nacional;  do art. 51, que elenca os atos de competência exclusiva da Câmara dos Deputados 

e do art. 52, que disciplina sobre os de Competência do Senado Federal.  

Ainda quanto às Leis Delegadas, a Constituição dispõe no Art. 68 que, para sua 

elaboração, o Presidente da República deve solicitar a delegação ao Congresso, que poderá 

concedê-la, salvo em se tratando de organização do Poder Judiciário, do Ministério Público,  

questões sobre a nacionalidade, a cidadania e os direitos individuais, políticos e eleitorais; 

além de questões sobre as leis orçamentárias.  

A Resolução de Delegação é o tipo normativo indicado pela Constituição para 

exteriorizar a delegação normativa (§§ 2º e 3º, Art. 68).   

 Quanto ao Processo Legislativo de Formação das Leis, a Constituição Federal, no Art. 

61, traz sua disciplina quanto ao poder de iniciativa, bem como com relação às reservas de 

competência, a partir das matérias elencadas nas suas respectivas alíneas do Inciso II. Nos 

Parágrafos 1º e 2º, do mesmo Art. 61, a Constituição cuida de estabelecer tanto as matérias 

cuja competência é reservada à iniciativa privativa do Presidente da República, quanto as de 

iniciativa popular do Processo Legislativo.   

 Uma matéria que vem provocando intenso debate são as Medidas Provisórias.  

 Dispõe o Art. 62 da Constituição Federal que, “Em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”.  Este dever de averiguação dos limites 

legiferante do Poder Executivo somente foi incorporado ao texto constitucional por 

intermédio da Emenda nº 31/2001. 

O dispositivo em referência seleciona as matérias que não podem ser objeto de edição 

de Medida Provisória (§ 1º); trata do prazo de eficácia da Medida (§§ 3º e 4º); da necessidade 



177 

 

de exame por cada uma das Casas Legislativas “em juízo prévio sobre o atendimento dos 

pressupostos constitucionais” (§ 5º); das medidas a serem adotadas em caso de esgotamento 

do prazo de eficácia e quando não houver sido apreciada pelo Parlamento (§ 6º). Tal 

dispositivo trata ainda das regras da prorrogação, da limitação do poder de reedição e dos 

trâmites da lei de conversão (§§ 7º a 12).  

Quanto ao tipo normativo denominado Decreto Legislativo, a Constituição  foi por 

demais econômica, limitando-se a arrolá-lo no art. 59. 

A sua disciplina encontra-se nos Regimentos Internos das Casas Legislativas e servem 

para regular matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem sanção do 

Presidente.  

O último dos tipos normativos elencados na Constituição é a Resolução, também 

objeto de disciplina regimental. Entende-se que a Resolução tem serventia para regular 

matéria de interesse interno das Casas Legislativas.  

 Do mesmo modo do Decreto Legislativo, a Resolução se perfectibiliza pela 

promulgação pela Presidência da Casa, sem necessidade de sanção do Presidente da 

República. 

 

 

5.2.4  Os Atos Procedimentais. 

 

  Como anteriormente já se disse, procedimento legislativo é aquela sucessão de atos 

necessários à produção da Lei. Dito de outro modo, o procedimento legislativo é “um 

complexo de actos, qualitativa e funcionalmente heterogéneos e autónomos, praticados por 

sujeitos diversos e dirigidos à produção de uma lei do Parlamento”. 
355
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  CANOTILHO, J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 941. 
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No procedimento legislativo, distinguem-se três fases: i) fase de iniciativa; ii) fase 

constitutiva; iii) fase de ativação ou integração de eficácia. 
356

  

Outros autores apresentam classificação diferente e mais abrangente do que a que 

acima se expôs. Nessa linha, o procedimento legislativo é constituído por: i) iniciativa 

legislativa; ii) emendas; iii) votação; iv) sanção ou veto; v) promulgação e publicação. 
357

 

 

 

5.2.5 Os Vícios do Processo Legislativo 

 

Como visto no item anterior, o Processo Legislativo deve ser realizado segundo as 

fases procedimentais, competindo tanto à Casa Legislativa quanto a qualquer de seus órgãos 

relacionados à atividade legislativa zelar pelo cumprimento do devido processo legislativo, 

procedendo à verificação desse atendimento, à luz do que determinam a Constituição e o 

Regimento Interno Parlamentar.      

O cumprimento do devido processo legislativo pressupõe a observância da 

conformidade constitucional da proposição. É que como se sabe, a ordem jurídica é uma 

relação de causa e efeito, ou como relação de fundamentação e derivação. 
358

 

As inconstitucionalidades presentes no processo legislativo podem ter natureza 

material ou nomoestática, quando a incompatibilidade se verifica no caso de o conteúdo da 

norma infraconstitucional não se ajustar a princípio ou preceito constitucional. 

Podem ainda ter a natureza formal ou nomodinâmica, quando a forma aplicada à 

norma inferior o foi em desobediência às regras do processo constitucional. 
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  CANOTILHO, J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 942. 
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  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 424/425. 
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   SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 345: “(...) em sentido estruturalista, é a reunião de normas vinculadas por uma 

fundamentação unitária. Essa relação de fundamentação assenta na circunstância de que uma norma é válida 

quando é criada de acordo com o procedimento previsto em outra de grau superior e em harmonia com os 

preceitos”. 



179 

 

 Os vícios mais usuais no Processo Legislativo dizem respeito  à violação do direito de 

iniciativa, ao cumprimento de prazos e às questões relativas a quorum. 

A Constituição distribui entre os entes federados e agentes políticos a competência 

para iniciar o processo legislativo e, em determinados casos, essa competência é reservada. 

A ocorrência de vício de iniciativa na vigência do regime constitucional anterior, 

poderia ser convalidado pela sanção.  

No regime em vigor, violadas as regras rígidas da legitimidade da iniciativa, não se 

admite que haja convalidação, mesmo se o Poder Executivo quiser sancionar a matéria.  

No que se refere aos prazos, tanto os Constitucionais quanto os fixados no Regimento 

Interno podem ser de natureza peremptória e dilatória, da mesma forma que o Código de 

Processo de processo civil ou penal. 

Outro vício “in procedendo” encontrado no processo legislativo diz respeito a 

observância do quorum exigido para a realização de qualquer ato ou para a aprovação da 

matéria legislativa. 

Entende-se por quorum o número legal exigível para a aprovação de uma determinada 

proposição normativa e sem o qual a o ato ou a deliberação não é válida. 

 A regra é que as matérias sejam aprovadas por maioria simples, exigindo as exceções 

maiorias qualificadas. 
359

 

 Não há dúvida para afirmar que a exigência de observância de quorum fixado 

constitucionalmente é matéria de ordem pública de modo que sua inobservância  anula a 

matéria votada ou o ato praticado. 
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   SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 351: “O princípio geral é que as decisões das Câmaras do Congresso Nacional sejam 

tomadas por maioria de votos, salvo disposição constitucional expressa (art. 47). Em matéria legislativa, a 

Constituição abre duas exceções, exigindo quorum de maioria absoluta para a formação de leis complementares 

(art. 69) e quorum de três quintos para aprovação de emendas constitucionais”. 
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 Outro problema a se verificar quando se procede ao controle de constitucionalidade 

das proposições normativas, é o que dez respeito à tramitação nas duas casas legislativas – a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 

 Inicialmente pode-se afirmar que o sistema bicameral adotado pelo nosso sistema 

constitucional é o sistema igualitário. As duas casas devem se pronunciar sobre a matéria. 

Seja como instância iniciadora, na qual a Câmara dos Deputados tem a preferência, seja na 

instância revisora, na qual o Senado tem a preponderância da atuação. 

 Sobre essa questão disciplina o art. 65 da Constituição Federal. Segundo ele, o projeto 

de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, 

e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeita. 

 E, sendo a hipótese de haver emenda quando da revisão do Projeto, este retornará à 

Casa iniciadora para novo exame, desta feita na parte  objeto de emenda.
360

 

 Aquiescendo da Casa revisora com  matéria debatida e aprovada na  Casa iniciadora, 

fica  aquela responsável pelo encaminhamento da matéria à sanção presidencial, conforme 

determina o art. 66 da Constituição Federal. 

 É possível, também, encontrar-se vício constitucional na aposição de Veto 

Presidencial. Seja pelo decurso, in albis, do prazo quinzenal assinalado constitucionalmente 

para a sanção, seja pela não apresentação de sua fundamentação em razões demonstráveis de 

Veto, nas quarenta e oito horas subseqüentes. 

 O procedimento do Veto está inscrito no art. 66, §§ 1º a 7º da Constituição Federal. 
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  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 355:  Diz-se que o projeto  voltará à Casa iniciadora, acompanhado das emendas formuladas pela Casa 

revisora, ainda que àquela só caiba pronunciar-se sobre as modificações. A prática que se tem adotado de 

seccionar a proposta de emenda constitucional, promulgando a parte inquestionável, enquanto a parte que sofreu 

sugestões de emenda volta à Cãs iniciadora, não se ajusta muito claramente ao mandado constitucional do art. 

60, § 2º, nem ao art. 66, parágrafo único da Constituição. Não é, porém, fácil encontrar aí mais do que uma 

simples irregularidade procedimental, que não tem força invalidadora da emenda constitucional promulgada. 

Não se vê, no caso, uma inconstitucionalidade que mereça o desfazimento da obra do constituinte derivado”. 
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 Há, ainda, a ocorrência de inconstitucionalidade no processo legislativo se a sanção ou 

promulgação não estiverem em conformidade com a Constitucional. Vale dizer, se a sanção 

ou promulgação ocorrer com a participação de pessoas não legitimadas.  

 No caso da sanção, esta é da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo e, se 

outro o fizer, está maculada de nulidade a sanção e, portanto, a lei. 

 No que se refere à promulgação, a Constituição estabelece a cadeia sucessória apta a 

praticá-la. No plano federal, a competência para a promulgação é, primeiramente, do 

Presidente da República, em seguida o Presidente do Senado, em seguida pelo Vice-

Presidente do Senado. 

 Outro ponto de interesse é o problema que decorre da abstenção das autoridades a 

promulgar a norma. Não se pode – isto o Supremo já decidiu – obrigar as autoridades a fazer 

a promulgação, nem mesmo se permite o juízo de reconsideração da autoridade elencada cuja 

oportunidade de manifestação tenha transcorrido. Com o transcurso do prazo para a 

promulgação, ocorre a transferência da competência para outra autoridade. 

 Mesmo o Poder Judiciário não tem ingerência na solução desse problema, uma vez 

que “o Poder Judiciário não pode impor ao Vice-Presidente a prática de ato nem o substituir, 

porque se trata de um ato político que não comporta interferência do Poder Judiciário”. 
361

  

 Também é passível de declaração de inconstitucionalidade a ausência, tardia ou 

errônea de publicação da norma.   

  No caso de ausência de publicação, tem-se a lei como inexistente, uma vez que sua 

vigência se dá a partir da publicação ou em momento por ela mesma assinalado. Inexistindo 

publicação não há vigência nem eficácia e, portanto, não se há que falar, a rigor, em 

inconstitucionalidade pela ausência de publicação. 
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 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 357. 
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 No nosso sistema constitucional, a ausência de publicação de lei aprovada pelo 

Parlamento, tanto quanto o retardamento dessa publicação, conforme leciona José Afonso da 

Silva, não gera inconstitucionalidade senão crime de responsabilidade na forma disciplinada 

na Lei 1.079/1950, 
362

 ante o dever das autoridades constitucionalmente enumeradas de 

promulgar-lhe e dar-lhe publicação. 

 Para este autor, a inconstitucionalidade não é um defeito sanável, convalidável. A 

ausência de publicação ou o atraso dela será muito mais uma irregularidade que pode 

prejudicar – e certamente prejudica -, a vigência e eficácia da lei. A ausência de publicação 

abala a aplicabilidade da lei e não sua validade, tanto assim que tão logo seja publicada a lei 

operará em toda sua plenitude. 

 Pode-se afirmar que os vícios formais do processo legislativo podem ser de três tipos: 

i) vícios constitucionais, que se caracterizam pela ocorrência de violação de norma 

constitucional sobre o procedimento legislativo; ii) vícios de legalidade, por infração à norma 

infraconstitucional – Lei Complementar nº. 95/1998 – que dispõe sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis e, iii) vícios regimentais, presentes quando da inobservância 

das normas constantes dos regimentos parlamentares. 
363

  

 Atente-se que o vício de inconstitucionalidade pode ser por ação, pressupondo uma 

conduta positiva do legislador, a qual não se compatibiliza com a Constituição. É o fazer do 

Estado que está incompatível com a Constituição invalidando o ato ou procedimento adotado. 

 Por outro lado, também é inconstitucional a conduta omissiva do legislador diante da 

obrigação legislativa que lhe confere a Constituição.    

 Contudo deve-se estar atento para o fato de que não se tem admitido argüição de 

inconstitucionalidade por qualquer omissão legislativa. São  bastante esclarecedores os 
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  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 358. 
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  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Teoria do Estado e da Constituição. Direito 

Constitucional Positivo. 13{ Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 1212/1214. 
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ensinamentos ministrados por Clèmerson Merlin Clève, quando diz  existir três tipos de 

omissão: i) lacunas não ofensivas ao plano de ordenação constitucional, desejadas pelo 

Constituinte e somente viverá pela atividade legislativa do parlamento; ii) lacunas não 

ofensivas ao plano de ordenação constitucional, também desejada pelo Constituinte, mas que 

não podem ser integradas ao ordenamento por obra do Legislador e iii) lacunas ofensivas ao 

plano de integração por meio dos mecanismos convencionais de colmatação conhecidos pela 

doutrina.
364

 

 Para o autor, somente a omissão derivada da inação legislativa, quando era de sua 

obrigação editar a norma, pode ser inquinada de inconstitucionalidade por omissão. 

 Mas é momento de indagar qual a compreensão possível quando a omissão é total e 

quando ela é parcial, sabendo-se que naquela opera-se uma absoluta falta de ação, uma 

completa inércia do legislador e, nesta, a inércia é relativa a algumas das etapas do 

procedimento legislativo, tornando-o não completamente inválido, mas, certamente, 

deficiente. 

 Uma abordagem possível acerca das inconstitucionalidades possíveis no processo 

legislativo é aquela que mostra com relação ao momento em que se verifica, as 

inconstitucionalidades podem ser classificadas em originária  e supervenientes e pretéritas. 

 A inconstitucionalidade originária decorre de violação quando ainda em vigor a norma 

constitucional. Não tem mistério. 

 A inconstitucionalidade superveniente, que é aquela que se verifica quando o advento 

de nova norma constitucional, põe em conflito a Lei precedente. Nesse caso, faz-se necessário 

explicar que não se trata propriamente de uma inconstitucionalidade. Mas de autêntica 

derrogação do direito anterior, dada a incompatibilidade da Lei com a nova norma 

Constitucional.   

                                                 
364

  CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 53. 
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 Ao enfrentar esse tema, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que antes de 

inconstitucionalidade, deveria buscar a solução pertinente à questão no campo do Direito 

Intertemporal, conforme lançado na ADI 521, Rel. o Ministro Paulo Brossard
365

. 

 Outro ponto a merecer luz ainda no tema da inconstitucionalidade superveniente, é o 

que diz respeito à possibilidade de que, realizado o controle de constitucionalidade da Lei 

anterior, esta seja recepcionada pela nova norma constitucional, passando a integrar o novo 

ordenamento jurídico fundado a partir da Constituição. 

 Nessa seara da inconstitucionalidade, tem-se ainda a inconstitucionalidade pretérita, 

que é aquela “afeta normas criadas sob vigência de uma Constituição que deu lugar a outras, 

mas que se configura pelo fato de as normas infraconstitucionais serem incompatíveis com a 

Constituição não mais existente, e não com a atual”. 
366

 

5.3 O CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

   O Controle de Constitucionalidade, como instrumento de controle do Poder Político, 

nasceu como anteriormente se disse, com a Revolução Francesa.  

 Pela acentuada radicalidade do processo revolucionário, os franceses levaram às 

últimas conseqüências  o princípio da separação dos poderes.  

Os revolucionários franceses não consentiram ao Judiciário o poder de intervir para 

controlar a constitucionalidade das leis e atos normativos emanados pelo Parlamento. No que 
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   www..stf.gov.br/portal/jurisprudencial/listar jurisprudencia.asp: “ O vício de inconstitucionalidade é 
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a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgadas, leis ordinárias. A Lei maior valeria 

menos que a ordinária.” 
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se refere a aplicar um caráter preventivo a esse controle, vale lembrar que a Constituição 

Francesa de 1958 moldou a natureza  política desse controle. 
367

 

 A primeira distinção que se deve fazer entre as formas de controle de 

constitucionalidade é se ela tem natureza política ou jurisdicional. Nesta, quase sempre, o 

exame é repressivo e está relacionado à aplicabilidade ou eficácia da norma, enquanto naquela 

outra, o exame da produção da norma jurídica é, de regra, preventivo.  

 Vários são os critérios pelos quais se pode examinar o controle preventivo de 

constitucionalidade. 
 368

  

No espaço deste trabalho, o enfoque acerca de tal tipo de controle se restringirá ao  

modelo político a ser realizado pelo Poder Legislativo chamando a atenção para alguns pontos 

ou critérios de classificação do controle de constitucionalidade, a saber: a condição de 

realização interna ou externa; se o referido controle incide diretamente durante o 

procedimento de formação dos atos ou comportamentos e o que incide depois de concluído o 

procedimento, mas antes de o ato se aperfeiçoar e produzir os seus efeitos normais; se o 

controle tem natureza obrigatória ou facultativa; se o exame prévio tem natureza  material ou 

formal, de controle total ou parcial; puro ou misto;  singular e o colegiado. 

Diante destes aspectos, pode-se dizer que o Controle Preventivo de 

Constitucionalidade diz-se interno, quando realizado pelo mesmo Poder ou órgão que editou o 

ato ou o comportamento sindicado.  

No que respeita aos atos legislativos, é precipuamente o controle que incide sobre as 

Proposições Normativas nas suas várias fases, sendo realizado por órgãos ou comissões do 

próprio Poder Legislativo, durante a tramitação, por exemplo, de um Projeto Lei. 

                                                 
367
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 Quando o Controle Preventivo de Constitucionalidade do Processo Legislativo ocorre  

por agente estranho ao Parlamento ou órgão, diz-se controle externo. Nesse sentido, o 

controle pode ser realizado por um órgão jurisdicional propriamente dito, ou por uma Corte 

Constitucional distinta dos demais Poderes, pelo povo ou mesmo pelo Poder Executivo. 

 No que concerne à natureza desse agente controlador, ela pode ser jurisdicional ou 

política. A tradição constitucional brasileira, em se tratando de Controle de 

Constitucionalidade, aponta para o Controle Jurisdicional.  

 Sendo assim, as Constituições Brasileiras não abrigaram, de modo geral, o Controle 

Preventivo de Constitucionalidade, nos moldes vistos em outras Constituições, em especial o 

sistema constitucional francês.  

 O Sistema Presidencialista de Governo, adotado entre nós desde 1891, na linha do 

modelo americano introduzido pela famosa decisão de Marshall, de 1803, inclinou-se pelo 

Controle de Constitucionalidade Jurisdicional e, conseqüentemente repressivo, inicialmente 

difuso, e presentemente, pelos métodos difuso ou concentrado.  

 Contudo é possível a identificação, no sistema constitucional em vigor, de formas 

preventivas de atuação.  

 Até à Constituição de 1988, a título de Controle Preventivo de Constitucionalidade no 

plano federal operado pelo Poder Executivo ou pelo próprio Poder Legislativo, tinham-se os 

seguintes instrumentos: o Veto Presidencial, o Veto Preventivo, o Modelo de Controle 

Externo, fundado em motivo de inconstitucionalidade, e o pronunciamento das Comissões de 

Justiça das Casas Legislativas, contrário à inconstitucionalidade de qualquer projeto ou ato 

submetido à sua censura (Controle Preventivo Interno) 
369

.  

 A Constituição de 1988, enquanto possibilidade expressa de controle político de 

constitucionalidade mantém o Veto Presidencial (Art. 66) que, devidamente motivado, pode 
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ser parcial ou total, dependendo de a inconstitucionalidade apontada alcançar toda a matéria, 

ou somente parte dela. 

 A aposição do Veto Presidencial oferece ao Parlamento uma nova oportunidade para 

se pronunciar, podendo acompanhar as razões expostas no Veto ou rejeitá-las, pela maioria 

absoluta dos parlamentares. Superado o Veto, resta acionar o Controle Jurisdicional de 

Constitucionalidade. 

O Controle Político Preventivo de Constitucionalidade por intermédio do Veto deve 

ser apreciado em prazo certo determinado pela Constituição, sob pena de, não o fazendo, 

sobrestar a tramitação processual na Casa Legislativa até que seja apreciado.   

Havendo concedido o poder de veto ao Executivo, a Constituição de 1988, de certo 

modo, inova em relação às anteriores, ao introduzir nova modalidade de Controle Político de 

Constitucionalidade, consoante decorre dos Arts. 49, V e 68, § 3º.
370

  

Por este instrumento, o Poder Legislativo atua no controle da constitucionalidade, em 

face do Poder Executivo.  Tanto que se apresenta acertado dizer que se o  veto  é  o   Poder  

Executivo  controlando o Poder Legislativo, aqui ocorre o contrário. Daí dizer-se que é 

“controle de sinal trocado”.
 371
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  CF Art. 49   É da competência exclusiva do Congresso Nacional ,  

  …………………………………………………………… 

   (v) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
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 CF art. 68  As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a 

delegação ao Congresso Nacional. 

  § 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em 

votação única, vedada qualquer emenda. 
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É importante assinalar que, no que tange ao Controle Preventivo Político de 

Constitucionalidade da Lei Delegada, a decisão do Congresso Nacional que rejeita o projeto, 

não é passível de recurso, nem mesmo de questionamento jurisdicional. 
372

  

 Outra oportunidade em que podem ocorrer o Controle Preventivo de 

Constitucionalidade é a indicada no Art.52, X da Constituição Federal. 
373

 

 Nesses casos, leva-se o “Poder Legislativo a participar do exercício da função 

executiva, aprovando atos que, em decorrência do princípio da separação de poderes, seriam 

inerentes à função executiva”. 
374

 

Há ainda que se destacar, em sede de controle preventivo de constitucionalidade, a 

atuação das Comissões de Constituição e Justiça, com a disciplina estabelecida nos 

Regimentos Internos. 
375

  

Convém deixar claro que, mesmo sendo conveniente prevenir para que a ordem 

jurídica reste prejudicada pela introdução de lei maculada por flagrante inconstitucionalidade, 

o modo preventivo de controle de constitucionalidade tem recebido muitas críticas, muito 

mais pelo uso que se faz do que por qualquer outra razão de fundo. 
376
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Quanto à eficiência do controle preventivo em face do repressivo, não há, em tese, 

divergência. A questão é saber se o Controle Preventivo de Constitucionalidade, quando 

exercido por órgão externo ao Parlamento, pode trazer desequilíbrio entre os Poderes. 
377

 

 É correto pensar que o que deve nortear o Controle de Constitucionalidade é o zelo a 

se demonstrar com o sistema da Constituição, no sentido de que se evite a edição de lei 

inconstitucional.  

A atividade de controle de constitucionalidade é básica e fundamental para a 

sobrevivência do regime constitucional. 
378

 

 Vale lembrar, em sede de controle político de constitucionalidade, dois institutos que, 

embora não se destinem exclusivamente à tarefa de controle, acabam por fazê-lo: em primeiro 

lugar e no caso da União, a existência de um sistema legislativo bicameral; em segundo, 

valendo para todas as Casas Legislativas, a exigência de quoruns qualificados para 

determinadas matérias. 

 Visto que o Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo tanto pode ser 

preventivo quanto repressivo, veja-se a seguir os órgãos legislativos diretamente envolvidos 

com a atividade de controle de constitucionalidade. 

 Antes, porém, de adentrar ao exame do próximo tema, faz-se aqui, breve esboço da 

estrutura organizativa do Poder Legislativo na parte referente ao processo legislativo. 

 

 

5.3.1 O Recebimento das Proposições pela Presidência 

  

                                                                                                                                                         
concerne à lei, que se considera, na democracia representativa, Expressão da vontade geral, pois vem dar a um 
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No âmbito interno da atividade normativa do Parlamento, a primeira oportunidade de 

realização de controle da constitucionalidade de qualquer proposição, entendida esta como 

toda matéria sujeita a deliberação parlamentar – projeto, emenda, indicação, requerimento, 

recurso, reclamação, questão de ordem, parecer e proposta de fiscalização, – ocorre no 

momento de sua apresentação 
379

, por intermédio do juízo individual de admissibilidade a ser  

exercido pela Presidência da Casa Legislativa 
380

. 

 É de se observar que as atribuições para este primeiro embate competem à Presidência, 

que não deve ser   confundida  com  a  Mesa, órgão colegiado ao “qual incumbe a direção dos  

trabalhos legislativos e da administração parlamentar” 
381

.  

Por isto que é da competência da Presidência determinar, na conformidade do 

Regimento das Casas Legislativas, que seja devolvida ao autor a proposição cuja matéria for, 

à evidência, inconstitucional 
382

.  
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 A decisão emanada da Presidência em casos dessa natureza comporta recurso ao 

Plenário, o órgão deliberativo máximo do Parlamento, interposto na forma e no prazo que for 

estabelecido no Regimento Interno, que no caso da Câmara dos Deputados resta estampado 

no RICD 137 o prazo de cinco sessões, contadas a partir da publicação do despacho 

denegatório da tramitação.  

 

 

5.3.2  A Comissão de Constituição,  Justiça e Redação (CCJR).  

  

Antes de adentrar na discussão acerca do elevado papel desenvolvido pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, ou outra que lhe seja análoga em conteúdo, tem-se por 

relevante conhecer um pouco sobre este Órgão da atividade parlamentar. 

As comissões ganharam tratamento constitucional de modo que são totalmente 

identificáveis no Texto da Constituição, as Comissões Permanentes, as Temporárias, as 

Mistas. Dentre as temporárias destacam-se as Parlamentares de Inquérito, que também são 

temporárias e destinadas a investigar, por tempo certo, fato certo e determinado de relevância 

para a sociedade e se enquadre no campo investigativo do Parlamento e, as Especiais, 

destinadas a análise de matérias que lhes sejam delegadas pelo Parlamento, incluindo os 

projetos de Emenda Constitucional. 

São às Comissões que, em regram, se acomete a elaboração de estudos e pareceres 

acerca das matérias em tramitação na Casa Legislativa.  
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Como dito acima, a composição dessas Comissões se guiam, tanto quanto possível – 

segundo a dicção própria do art. 58 da Constituição, pela representatividade entre os Partidos 

ou Blocos Parlamentares. 

Suas competências estão em i) discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma 

do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos 

membros da Casa; ii) realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; iii) 

convocar Ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 

atribuições; iv) receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 

contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; v) solicitar depoimento de 

qualquer autoridade ou cidadão; vi) apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e 

setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.  

  Como se vê, as Comissões Parlamentares estão aptas a desenvolver importante papel 

na formação da vontade legislativa, funcionando como estamento que tem por finalidade 

preparar as proposições normativas para a apreciação em Plenário, em sendo o caso de 

apreciação por este.   

Embora não conste expressamente da Constituição qualquer disposição acerca do 

Controle Legislativo da Constitucionalidade, não se há de concluir com acerto que isto lhe 

seja vedado pela sistemática constitucional em vigor.  

Na se deve descurar que há, expressamente, a delegação constitucional para que ele 

ocorra nos termos que restarem estabelecidos nos Regimentos Internos das Casas 

Legislativas, conforme se extrai do Art. 58 da Constituição Federal. 
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Pelo artigo em evidência, o Congresso Nacional e suas Casas, terão Comissões 

permanentes e poderão instituir comissões temporárias, constituídas na forma e com as 

atribuições previstas no respectivo Regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
383

  

 Para completar, as disposições constantes dos Arts. 51, III e 52, XII, da Magna Carta, 

estabelecem a privatividade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, 

para a elaboração dos seus Regimentos Internos, o que vem significar o poder de auto-

organização e auto-regulamentação.  

Como decorrência destas competências, o Art. 57, § 3º, II, também da Constituição 

Federal, assegura a competência da Câmara e do Senado para, em reunião conjunta, elaborar o 

Regimento do Congresso Nacional, o código dos ritos internos.   

O fato é que em se tratando de processo legislativo, ultrapassando a matéria esse 

primeiro juízo de constitucionalidade realizado pela Presidência da Casa Legislativa e tendo-

se por admitida sendo a matéria admitida à tramitação, será esta encaminhada às Comissões 

Técnicas que tenham pertinência para analisar o seu conteúdo.  

É importante registrar que mesmo assumindo a denominação de Comissões Técnicas, 

elas formadas por Parlamentares que, no mais das vezes não tem qualquer conhecimento 

específico sobre a matéria ventilada, daí porque mais adequado seria denominar-lhes 

Comissões Temáticas.  

Prosseguindo, é também da competência da Presidência da Casa, mediante despacho, 

definir, desde logo, o regime de tramitação, que, no âmbito da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pode ser conclusivo (CF 58, § 2º, I), caso inexista divergência entre os 

membros da Comissão, ou seja, a matéria for aprovada à unanimidade no âmbito da 

Comissão.   

Havendo divergência, a matéria terá, necessariamente, que ser submetida ao Plenário.  

                                                 
383

  Art. 58 da Constituição Federal:  “O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 

temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento interno ou no ato de 

que resultar a sua criação”. 
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 Sem dúvida, é o ambiente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, doravante 

denominada CCJR, o melhor e mais adequado espaço legislativo para se trabalhar a 

conformação constitucional das proposições normativas, melhor dizendo, do Processo 

Legislativo. Seja em decorrência da sua natureza técnica, seja pelo caráter terminativo de suas 

análises acerca de determinadas matérias. 

 Como órgãos do Poder Legislativo, as Comissões podem ser de duas naturezas 

distintas: as de natureza permanente e as de natureza provisória ou temporária, conforme 

assinala o Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD, no seu Art. 22. 
384

     

 Na composição das Comissões, guarda-se observância ao princípio constitucional da 

proporcionalidade entre os Partidos ou Blocos Parlamentares que integram a Casa Legislativa, 

conforme exteriorizado pelo Art. 23 do RICD, chegando a assegurar a participação de 

representante da Minoria, mesmo que pela equação matemática da proporcionalidade tal 

participação não se afigure possível. 
385

 

 Também quanto ao número de integrantes de cada Comissão, busca-se - Arts. 25 a 28 

do RICD -, pelo equilíbrio e proporcionalidade a serem observados quando do preenchimento 

dos lugares. 
386
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados.  5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 38: “As Comissões da 

Câmara são: I Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura 

institucional da Casa, co-partícipes e agentes do processo legiferante, que têm por finalidade apreciar assuntos ou 

proposições submetidos ao seu exame e sobre ele deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e 

programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos campos temáticos 

e áreas de atuação; II – Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem ao término 

da legislatura, ou antes dele quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração”. 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p.38: “Na constituição 

das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos e dos Blocos 

Parlamentares que participem da Casa, incluindo-se sempre um membro da Minoria, ainda que pela 

proporcionalidade não lhe caiba lugar”. 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000p. 39-40: 

 Art. 25:“O número de membros efetivos das Comissões Permanentes será estabelecido por ato da Mesa, 

ouvido o Colégio de líderes, no início dos trabalhos  da primeira e da terceira sessões legislativas de cada 

legislatura, prevalecendo o quantitativo anterior enquanto não modificado. § 1º A fixação levará em conta a 

composição da Casa em face do número de Comissões, de modo a permitir a observância, tanto quanto possível, 

do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios para a representação das bancadas”.  
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 Como anteriormente referido, é em sede da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação - CCJR que melhor se desenvolve o exame da proposição normativa sendo, por essa 

razão, grande a demanda por pareceres e opinamentos.  

 Em razão disso, o Parlamento tem procurado atualizar e uniformizar os entendimentos 

acerca de determinados assuntos, lançando mão de mecanismo regimental que, até o advento 

da Constituição, tinha pouca valia para o Processo Legislativo, embora já fosse de grande 

utilização nos processos judiciais e administrativos. Fala-se aqui da Súmula de Entendimentos 

e da prejudicalidade de matérias, estatuídas no Art. 164 do RICD. 
387

 

 Outro ponto importante a ser destacado é a natureza pública das reuniões das 

Comissões, salvo se, pela natureza da matéria, houver deliberação em contrário, conforme 

disciplina o Art. 48 do RICD. 

 O RICD incorpora o comando constitucional fazendo constar no Art. 24 a 

competência das Comissões, no que se refere ao Processo Legislativo. 
388

 Note-se a ressalva 

feita ao disposto no § 2º do Art. 132, além das outras enumeradas nas alíneas do Inciso II, do 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 122: “Art. 164. P 

Presidente da Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado, declarará 

prejudicada matéria pendente de deliberação: I - por esta haver perdido a oportunidade; II) – em virtude de 
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prejudicalidade será feita perante a Câmara ou Comissão, sendo o despacho publicado no Diário do Congresso 

Nacional. § 2º Da  declaração de prejudicalidade poderá o Autor da proposição, no prazo de cinco cessões a 

partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subseqüente, interpor recurso ao 

Plenário da Câmara, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. § 3º Se a 

prejudicalidade, declarada no curso de votação, disser respeito a emenda ou dispositivo de matéria em 

apreciação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação será proferido oralmente. § 4º A 

proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo Presidente da Câmara”. 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 38:  “Às Comissões 

Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: I 

– Discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que lhes forem distribuídas; II – Discutir e 

votar  projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os 

projetos: a) de lei complementar; b) de código; c) de iniciativa popular; d) de Comissão;  e) relativos  a matéria 

que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 1º do art. 68 da Constituição Federal; f) oriundos do 

Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas; g) que tenham 

recebido pareceres divergentes; h) em regime de urgência”. 
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mesmo Art. 24. O § 2º do Art. 132 determina que não se dispense a apreciação pelo Plenário 

de Projeto de Lei que, apreciado terminativamente pela Comissão, seja objeto de recurso. 
389

   

 O Regime Conclusivo de Tramitação é uma novidade trazida pela Constituição de 

1988, inspirada no Direito espanhol e italiano. A instituição desse novo Regime teve, de 

início, a resistência daqueles parlamentares e juristas mais tradicionalistas.  

 Entretanto, com o passar do tempo, percebe-se a importância do instituto, que retira da 

pauta parlamentar aquelas matérias cujas discussões seriam estéreis, exatamente pela 

insanável falta de conformação constitucional. 

 O argumento mais esgrimido pelos tradicionalistas é o de que, havendo o parecer 

terminativo pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, necessariamente estaria 

suprimida a competência soberana do Plenário. Esse argumento não pode prosperar.  

Mas, mesmo assim e contrariando a tradição nacional de ter no trabalho das 

Comissões uma atividade meramente burocrática, o instituto teve boa acolhida por parte das 

Casas Legislativas, desobstruindo a pauta de tramitação com o arquivamento de proposições 

nitidamente inconstitucional. Este fato, por si só, revela auspicioso avanço no Processo 

Legislativo Brasileiro.  

 Não se olvide, porém, que todas as fases da atividade legislativa sofrem, em maior ou 

menor grau, as injunções do governo, as político-partidárias, ou mesmo o assédio dos grupos 

de pressão e lobbies. Isto é da natureza da vida parlamentar e não deve desmerecer a 

atividade, embora torne mais difícil o efetivo controle, uma vez que a atividade exige 

autonomia e independência 
390

. 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 107. Art. 132: “.Não 

se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado 

conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário 

do Congresso Nacional e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido de um décimo dos membros 

da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara”. 
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  ANDRADE, Christiano José de. A Hermenêutica Jurídica no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991, p. 86: “Cumpre examinar assim a finalidade com que se exige independência do órgão controlador em 

relação ao controlado – que é a de atribuir ao seu julgamento, à sua atuação, antes de tudo um determinado 
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 Um dos mais importantes aspectos do Processo Legislativo, embora um dos mais 

esquecidos pela doutrina,  é o tema das Relatorias. A Relatoria é peça fundamental para o 

bom andamento do Processo Legislativo, mormente em sede de verificação da legitimidade 

constitucional 
391

.  

 Azevedo 
392

 apresenta a gênese do que hoje é a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação da Câmara dos Deputados. Segundo ele, já no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, vigente em 1823, há menção a uma “Comissão da Constituição”.  

Em 1826, o Regimento se refere a uma “Comissão de Guarda da Constituição”; em 

1831, tinha-se a “Comissão de Constituição e Poderes”; de 1891 a 1899, o Regimento se 

reporta “Comissão de Constituição, Legislação e Justiça”.  Mas é somente a partir do 

Regimento vigente em 1920 que a Comissão ganha expressa atribuição para proceder ao 

exame da constitucionalidade e juridicidade 
393

.   

 Outro aspecto essencial na atividade de controle exercido pela Comissão de 

Constituição e Justiça e Redação diz respeito ao exame da juridicidade da proposição 

normativa 
394

. Nesse quadro, esse exame comporta duas vertentes. A primeira delas diz da 

verificação da adequabilidade da proposição aos princípios do ordenamento jurídico; a 

segunda pugna pela clareza lógica e pela razoabilidade da proposição, de tal modo que 

permita concluir por sua adequação ao Direito Positivo. 

 Contudo, no que se refere ao exame procedido, pela Comissão de Constituição e 

Justiça e Redação, na atividade de controle de constitucionalidade, tem-se notado o 

                                                                                                                                                         
predicado específico: a imparcialidade”. A atividade de controle vincula-se indissociavelmente a essa exigência 

de imparcialidade. “O órgão encarregado de desempenhá-la deve examinar o ato ou decisão inquinada com o 

máximo de objetividade e isenção, de modo a legitimar o seu veredicto, com a „pretensão de correção”. 
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  ANTONIO, Angel Luis Alonso de. As Relatorias no Procedimento Legislativo. Cadernos da Escola do 

Legislativo Belo Horizonte.  jul/dez 1995, p. 115/119.  
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  AZEVEDO, Luiz Henrique Cascelli de. O Controle Legislativo de Constitucionalidade. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris, 2001. 
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  ANDRADE, Christiano José de. A Hermenêutica Jurídica no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991, p. 86. 
394

  Entenda-se por proposição toda a matéria em tramitação na Casa Legislativa e que deva ser submetida 

à deliberação,  na dicção do RICD 100. 
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estabelecimento de certo consenso entre os parlamentares em reconhecer a competência da 

Comissão para decidir acerca de inconstitucionalidade ou injuridicidade das matérias que lhes 

são afetas.  Esse posicionamento bem demonstra que, para o legislador, a sua 

discricionariedade, longe de ser considerada como absoluta vontade, encontra limites na 

Constituição 
395

. 

 Quanto à tramitação legislativa, o Art. 139 do RICD estabelece o rito da distribuição 

das matérias às Comissões
396

.   

Até 1990, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelecia que a CCJR 

fosse a primeira Comissão a se manifestar sobre a matéria. Esse regime promovia um grande 

desequilíbrio na marcha processual, avolumando as atividades da Comissão, pois todas as 

alterações que fossem feitas na matéria, decorrentes das análises das Comissões subseqüentes, 

necessariamente, voltariam à análise da Comissão.  

Com o propósito de conferir maior agilidade e racionalidade à apreciação das matérias 

em tramitação, operaram-se significativas mudanças regimentais, com a edição da Resolução 

nº 10, de 1991. A alteração regimental no Art. 54 do RICD promoveu a inversão do fluxo 

processual, ficando por último a manifestação da CCJR, redistribuindo, assim, a competência 

para a emissão de pareceres terminativos 
397

. 
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  CANOTILHO, J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador; contribuição para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 222. 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 109/110. Art. 139:  “A 

distribuição de matéria às Comissões será feita “por despacho do Presidente, dentro em duas sessões depois de 

recebida na Mesa, observadas as seguintes normas: I – excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição 

será distribuída: a) às Comissões  a cuja competência estiver relacionado mérito da proposição; b) quando 

envolver aspectos financeiros ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da 

compatibilidade ou adequação orçamentária; c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e 

Redação, para o exame do aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica 

legislativa, e, juntamente com as Comissões  técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito quando for o caso; 

[...]”  
397

  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 67. Art. 54: “Será 

terminativo o parecer: I – da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, quanto à constitucionalidade ou 

juridicidade da matéria; II – da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou 

orçamentária da proposição; III – da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as preliminares”.  
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 Assim, carente a proposição de conformação constitucional, de juridicidade ou 

regimentalidade, tenha ela tramitação ordinária ou especial, a Comissão pode rejeitá-la em 

caráter terminativo ou encaminhá-la ao Plenário, na hipótese de não ser a conclusão final de 

sua competência. É importante dizer que, da decisão da Comissão, cabe recurso ao Plenário, 

formalizado e processado nos termos do Regimento Interno. 

 Também é da competência do Plenário, como última instância deliberativa do 

Parlamento, averiguar a conformação do ato da Comissão, em face da Constituição, muito 

embora, e como já se disse anteriormente,  seja ele mais infenso a pressões política e 

partidária e não tenha a natureza técnica das Comissões de Constituição e Justiça ou 

assemelhadas.  

  

Azevedo 
398

, ainda na obra mencionada, lembra que Jorge Miranda reconhece a 

possibilidade de o Controle Legislativo da Constitucionalidade ser realizado por órgão 

especial, instituído e vinculado ao Parlamento,  citando o caso do Comitê Constitucional 

Francês de 1946 a 1958; a Comissão Constitucional romena de 1965 a 1989 e o Comitê de 

Supervisão Constitucional criado na União Soviética em 1989.  

Lembra também o mesmo autor que em Portugal, de 1976 a 1982, o Controle da 

Constitucionalidade era exercido pelo Conselho da Revolução, que buscava manter íntegros 

os ideais desta.  Em um segundo momento, esse Controle era exercido pela Comissão 

Constitucional, formada por juristas 
399

. 

Apesar dos inegáveis problemas enfrentados pela Legislação, algo sugere que o 

quadro é de mudanças, apesar de bastante lentas. Nesse propósito, é importante assinalar 

levantamento feito sobre o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da 
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Câmara dos Deputados.  De 894 proposições declaradas inconstitucionais e/ou injurídicos 

pela Comissão, foram apresentados recursos de somente 39 delas, tendo sido 22 desses 

recursos rechaçados pelo Plenário. Os demais dormem nos escaninhos da Câmara por 

desinteresse dos seus autores
400

. 

 

 

 

 

5.3.3 As Comissões Especiais na Análise da Constitucionalidade 

 

Como visto, Comissão Especial é espécie do gênero Comissão Temporária e tem as 

suas atribuições definidas no Art. 34 do RICD
401

.  A esse tipo de Comissão compete a análise 

de Projetos de Emenda à Constituição, de Código ou, ainda, quando a matéria em apreciação 

couber a mais de três Comissões Técnicas de natureza permanente. 

 A proposição que tem por objetivo Emendar a Constituição obedece a rito próprio e 

especial de tramitação. Recebida a matéria pela Presidência e superada a primeira análise de 
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  AZEVEDO, Luiz Henrique Cascelli de. O Controle Legislativo de Constitucionalidade. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris, 2001, p. 74: “ Contra os pareceres da CCJR foram interpostos apenas 39 recursos, isto é, 
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Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p. 55. Art. 34: “As 
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requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão interessada. § 1º Pelo menos metade dos membros titulares 

da Comissão Especial, constituída para os fins do disposto no inciso II, será composta por membros titulares das 

Comissões Permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em causa. § 2º Caberá à 

Comissão Especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas que lhes 

forem apresentadas, observado o disposto no art. 49 e no § 1º do art. 24.” 
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sua competência, a referida proposição é encaminhada inicialmente à Comissão de 

Constituição e Justiça e Redação, que, no prazo de cinco sessões, emitirá o seu parecer e a 

devolverá à Mesa, conforme o Art. 202 do RICD.  

 Em sendo favorável o Parecer da CCJR, o Presidente, após a consulta aos Líderes 

Partidários, fará a designação de Comissão Especial para o exame do mérito da proposição,  

sendo essa designação publicada no Diário Oficial.  

 É importante lembrar que, também no que se refere às Comissões Especiais, a  

proporcionalidade quando da divisão dos lugares a serem preenchidos pelos Partidos Políticos 

ou Blocos Parlamentares há de ser perseguida.   

 Por último, importa registrar que as Comissões Especiais se fazem necessárias não só 

em razão das matérias, mas também por questão de economia processual, já que elas 

desenvolverão atividades que seriam, caso a análise dessas matérias fosse acometida às 

Comissões Permanentes, objeto de apreciação de três ou mais Comissões.  

 

 

5.3.4 O Plenário e as Matérias com Tramitação em Regime de Urgência. 

  

 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados-RICD define como sendo três os 

regimes de tramitação das proposições normativas. Nos termos do Art. 151 do RICD, o 

regime pode ser de urgência, de prioridade, ou o regime de tramitação ordinário. 

 O que caracteriza o regime de urgência é a dispensa de certas formalidades 

regimentais, interstícios ou exigências. Na dicção do Art. 152 do RICD, “urgência é a 

dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no § 1º 
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deste artigo, para que determinada proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo 

antecedente, seja de logo considerada, até sua decisão final”
402

. 

 Por sua vez, o § 1º do Art. 152 do RICD estabelece que, no regime de urgência, não se 

dispensam a publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal, nem, 

das acessórias, se houver, e dos pareceres das Comissões ou de Relator designado, nem 

tampouco o quorum definido para a deliberação. 

 O requerimento que permita a tramitação de matéria em regime de urgência a ser 

submetido ao Plenário deve observar quorum privilegiado, ou seja, assinado por: a) dois 

terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta; b) um terço 

dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número; c) dois terços dos 

membros da Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. É o que 

determina o Art. 154 do RICD. 

  

 

O Art. 157 do RICD impõe a celeridade e singularidade desse regime de tramitação
403

. 

Definido o regime de urgência, a matéria entrará na Ordem do Dia da sessão imediata. Ordem 

do Dia é a parte da sessão onde ocorrem as deliberações parlamentares, sendo nulas as que 

forem procedidas fora desse espaço. 

O Art. 151, I, do RICD, estabelece, exemplificativamente, as matérias que devem 

tramitar em regime de urgência.  

Nessa hipótese, estão as matérias que tratam de: declaração de guerra, celebração de 

paz, ou remessa de forças brasileiras para o exterior;  suspensão das imunidades na vigência 
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 BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000. 
403

  “[...] § 3º Na discussão e no encaminhamento de votação de proposições em regime de urgência, só o 

Autor, o Relator e Deputados inscritos poderão usar da palavra, e por metade do prazo previsto para matérias em 

tramitação normal, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e contrários. Após falarem seis 

Deputados, encerrar-se-ão, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes que 

representem esse número, a discussão e o encaminhamento da votação.” 
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de estado de sítio ou de sua prorrogação;  requisição de civis e militares em tempo de guerra 

ou quaisquer providências que interessem à defesa e à segurança do País, bem como as 

oriundas de mensagens do Poder Executivo que versem sobre acordos, tratados, convenções, 

pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional e, ainda, as que 

sejam reconhecidas, por deliberação do Plenário, de caráter urgente, nas hipóteses do Art. 

153, que se referem à defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais; 

atendimento a calamidades públicas, por exemplo. 

 Outra possibilidade de a tramitação ser pelo regime de urgência é quando o Plenário 

soberanamente delibera favorável à conversão. 

 

 

 

 

 

5.3.5  O Plenário e o Controle da Constitucionalidade em Sede  Recursal. 

  

Como anteriormente já se disse, os Pareceres proferidos pelas Comissões poderão ser 

questionados mediante a interposição de recurso ao Plenário, na condição de órgão 

deliberativo pleno do Parlamento. É o que se lê do Art. 144 do RICD 
404

. 

  Em caso de aprovação da proposição pelo Parlamento, tem início uma nova 

fase do controle político da constitucionalidade. Desta feita pelo Poder Executivo, mediante a 

aposição de veto, que tanto pode ter natureza jurídica quanto política.  Por intermédio do veto, 
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  BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. Brasília. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2000, p 112. Art. 112: 

“Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, 

emitido na forma do art. 54. Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se 

achar a matéria”. 
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abre-se a possibilidade de o Parlamento retificar ou ratificar a deliberação tomada, como se 

verá a seguir. 

 

 

5.3.6 O Veto 

 

 O Poder Executivo exerce o controle político da Constitucionalidade quando da 

análise da matéria enviada pelo Parlamento à sanção.  

 Considerando o Executivo a conformidade constitucional da matéria, aquiesce com a 

edição da norma sancionando-a. Em caso de o Poder Executivo considerá-la desconforme, 

este pode exercer a competência que lhe reserva o Art. 66, § 1º da Constituição Federal, e 

apresentar ao Parlamento, no prazo constitucional de 15 dias, a sua recusa, o seu veto, que 

deve ser devidamente fundamentado.  

São duas as razões que mais freqüentemente são invocadas para a aposição de veto: a 

inconstitucionalidade e/ou a ausência ou contrariedade ao interesse público.  

 Na hipótese de aposição de veto, tanto ele poderá ser integral à proposição, como 

ocorre, por exemplo, na hipótese de vício de iniciativa, quanto a apenas parte dela, hipótese 

que se diz veto parcial. Entretanto a parcialidade deve se referir à parte integral de artigo, 

parágrafo, de inciso ou de alínea.  

 Com a aposição de veto, abre-se nova possibilidade de reexame da matéria pelo Poder 

Legislativo. Em se tratando de veto aposto por exclusivas razões de inconstitucionalidades, 

somente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR - deve se pronunciar.  

Contudo, se outras razões forem suscitadas nas razões de veto, a proposição deve ser 

submetida à análise das comissões que tenham competência para examinar o mérito da 

matéria, dispensada a análise da CCJ.  
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 Concluído o exame pelas Comissões pertinentes, que se exterioriza em Parecer, será 

este publicado e a matéria é incluída na pauta de sessão extraordinária convocada para a 

discussão e votação. Decorridos trinta dias contados a partir do recebimento do veto e na 

forma do Regimento, e o Poder Legislativo não se pronunciar, sobrestar-se-ão todas as demais 

votações,  até que sobre ele haja deliberação. 

 Em acolhendo o Poder Legislativo, as razões expendidas pelo Executivo, nas razões 

do veto, mantê-lo-á e fica o dito pelo não dito. De outro modo, inacolhidas as razões, o veto 

será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos parlamentares e será encaminhado ao Poder 

Executivo para a promulgação.  

 Rejeitadas pelo Parlamento as razões suscitadas pelo Executivo para vetar a 

proposição, esgotam-se os instrumentos jurídico-políticos que possam ser acionados pelo 

Poder Executivo, no exercício do controle de constitucionalidade exercido no Processo 

Legislativo.  

 Há que se registrar a hipótese de o Poder Executivo negar a execução da Lei ao 

argumento de sua inconstitucionalidade.  Até a Emenda Constitucional nº 16, de 1965, era 

pacífica no STF a aceitação de tal procedimento, viabilizado pela edição de decreto do Chefe 

do Poder Executivo, uma vez que ainda não instaurada a possibilidade de controle abstrato da 

norma.  

Hoje, ampliado o leque de legitimação, a negativa de execução da Lei ao argumento 

de inconstitucionalidade limita-se tão-só à determinação de que seus órgãos deixem de aplicar 

as leis ou atos normativos que considerem inconstitucionais. 

 Considere-se ainda nessa área de verificação da constitucionalidade, no âmbito do 

Processo Legislativo, outro mecanismo de controle, desta feita com natureza repressiva: a 

revogação de lei inconstitucional pelo Poder Legislativo.  

É importante não confundir revogação com anulação de lei inconstitucional.  Quanto à 
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anulação, já assentou o Supremo Tribuna Federal a sua impropriedade e inaplicabilidade em 

nosso sistema, dada a exclusividade dada pela Constituição ao Poder Judiciário
405

. 

 Outra oportunidade na qual o Parlamento pode exercer o controle da 

constitucionalidade é na hipótese de o Poder Executivo, na sua tarefa de regulamentar o 

cumprimento da lei, desbordar do conteúdo desta, exorbitando o seu poder regulamentar.  Em 

tal situação, o Poder Legislativo, com amparo constitucional, pode suspender o ato 

regulamentar tido como viciado.   

 Em síntese, as análises acerca de inconstitucionalidades presentes na produção 

legislativa podem ser de três ordens: i) inconstitucionalidade substancial, que diz respeito ao 

conteúdo das proposições normativas; ii) inconstitucionalidade formal, que diz respeito à 

formação do processo para se tomar as manifestações da vontade e iii) inconstitucionalidade 

orgânica, quando falece ao órgão competência para a edição do ato 
406

. 

 O exame desses aspectos no curso do Processo Legislativo é uma autêntica tarefa de 

controle de constitucionalidade a ser observado pelos órgãos políticos. Mendes
407

 elaborou 

uma espécie de “checklist”, para ser utilizada pelos órgãos políticos, em sua atividade de 
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  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. Rev. E 

Atual. De acordo com a EC n. 45/2004. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 75: “ No sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade, somente o Poder Judiciário pode pronunciar  a inconstitucionalidade de uma lei em vigor, 

colhendo retroativamente as situações que se formam sob sua égide. Ao Legislativo é dada a faculdade de 

revogar a lei, retirando-a do ordenamento jurídico, com efeitos ex-nunc, sem afetar a validade dos atos 

praticados sob a vigência da norma revogada. Não podem os órgãos legislativos de qualquer dos níveis de poder 

anular ou declarar a nulidade dos atos normativos, com a intenção de dar caráter retroativo, ex tunc, à sua 

manifestação. O Legislativo revoga leis, mediante juízo discricionário de conveniência e oportunidade, ao passo 

que o Judiciário as invalida, por vício de inconstitucionalidade. Esses papeis não podem ser trocados. Mesmo 

quando o ato legislativo contenha a pretensão de anular ou declarar nula uma lei em vigor, deve ser interpretado 

como um ato de revogação do dispositivo indigitado”. 
406

  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. rev. e atual. 

De acordo com a EC n. 45/2004. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 75. : “ No sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade, somente o Poder Judiciário pode pronunciar  a inconstitucionalidade de uma lei em vigor, 

colhendo retroativamente as situações que se formam sob sua égide. Ao Legislativo é dada a faculdade de 

revogar a lei, retirando-a do ordenamento jurídico, com efeitos ex-nunc, sem afetar a validade dos atos 

praticados sob a vigência da norma revogada. Não podem os órgãos legislativos de qualquer dos níveis de poder 

anular ou declarar a nulidade dos atos normativos, com a intenção de dar caráter retroativo, ex tunc, à sua 

manifestação. O Legislativo revoga leis, mediante juízo discricionário de conveniência e oportunidade, ao passo 

que o Judiciário as invalida, por vício de inconstitucionalidade (...)”. 
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    MENDES, Gilmar. O Controle Político de  Constitucionalidade. www.presidência.gov.br. 
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controle de constitucionalidade. Dentre outros elementos por ele elencados, é de se gizar:

 a) Qual o fundamento constitucional da competência da União? 

 b) Trata-se de competência privativa? 

 c) Trata-se de competência concorrente? 

 d) No caso de competência concorrente, está a proposta formulada de modo a 

assegurar a competência substancial do Estado-membro? 

 e) É legítima a iniciativa? 

 f) Em se tratando de medidas provisórias, há justificativas plausíveis para sua edição? 

 g) Trata-se de matéria penal ou de processo penal? 

 h) Trata-se de matéria reservada à Lei Complementar? 

 i) Trata-se de matéria da competência exclusiva do Congresso? 

 j) As regras afetam direitos fundamentais ou garantias institucionais? 

 l) Os direitos de liberdade podem ser afetados? 

 m) Direitos fundamentais essenciais podem ser afetados? 

 n) Pode o cidadão prever e aferir as limitações ou encargos que poderão lhe advir? 

           o) A proposta se mostra casuística? 

p) Destina-se a regra a atingir objetivo previsto na Constituição?  

q) Os princípios de igualdade foram observados? 

r) A proposta pode afetar situações consolidadas? Há ameaça de ruptura do princípio 

da segurança jurídica? 

s) A proposta pode afetar o ato jurídico perfeito? 

t) A proposta contém afronta à coisa julgada? 

u) Pretende-se instituir ou aumentar tributo? Qual o fundamento constitucional? 

v) O princípio da imunidade recíproca está sendo observado? 

x) As demais imunidades tributárias foram observadas? 



208 

 

z) Em se tratando de taxa, trata-se de exação a ser cobrada em razão do exercício do 

poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível prestado ou posto à 

disposição do contribuinte? 

 Encerra-se com isto o estudo sobre o tema do Processo e do Procedimento Legislativo 

e o Controle de Constitucionalidade que o Poder Legislativo pode nele exercer.   

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo pretendido por este estudo é o de saber em que se fundamenta e quais os 

meios ou instrumentos postos à disposição do Poder Legislativo para realizar a verificação da 

legitimidade constitucional das Leis e do Processo Legislativo. 

Para responder a tais questões, foram estudadas as mudanças paradigmáticas da 

Constituição, o que leva a concluir, sem maiores dificuldades, o abalo sofrido pelo Poder 

Legislativo a cada uma dessas alterações. 

As causas do desprestígio do Poder Legislativo remetem ao seu afastamento das 

discussões ideológicas contidas nas largas premissas do Estado Liberal.  

Esse afastamento só aumentou no Estado Social, no qual o Parlamento viu evoluir a 

sua despolitização ou neutralização quanto aos temas da Legislação e da Política, e, sem 

reação, ser empurrado para a condição de mero instrumento técnico com que realizar os fins 

governativos da coletividade política. 

Na Atualidade - no marco do Estado Democrático de Direito -, avaliadas as marcas da 

insuficiência dos modelos anteriores, ensaia-se um retorno à Legislação como único meio  de, 

assegurados os direitos fundamentais assinalados na Constituição, realizá-la.  

 Contudo, somente a partir do momento em que o Poder Legislativo, utilizando-se de 

sua capilaridade e de elevados padrões éticos e morais, assumir um autêntico projeto de 
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desenvolvimento que represente discursivamente os efetivos anseios da Nação, poderá 

retomar o prestígio e produzir aquilo que Waldron chamou de “a dignidade da legislação”. 

 As mudanças ocorridas nesses paradigmas, como se viu, resultaram em visível 

alteração das noções de fronteiras entre as funções da soberania. A separação de poderes ou, 

se preferir, divisão de funções, não se constitui mais um dogma. Isto tem repercussão direta 

no Processo Legislativo e na questão da legitimidade do Direito produzido legislativamente.   

O estudo das três teorias – Kelsen – Luhmann - Habermas -, acerca da legitimidade do 

Direito, objetiva acompanhar o giro paradigmático ocorrido.  

A primeira delas, a de Kelsen, é autêntica representante do Positivismo Jurídico. Não 

há a preocupação com a legitimidade da Lei, uma vez que o único critério é o da validade do 

provimento normativo. Importa simplesmente em saber se o provimento foi realizado com 

fundamento na representação popular manifestada  por intermédio da maioria legislativa.  

As duas outras teorias são representativas de correntes procedimentalistas. A teoria de 

Luhmann tem sua centralidade exclusiva no processo, sem preocupação em responder à 

exigência de justiça.  

A teoria de Habermas, também procedimentalista, promove um enfoque na realização 

de uma legislação democrática como fator de legitimação do Direito.  

O Processo Legislativo em Habermas erige-se como meio, por excelência, de 

integração social, mediante um discurso constitucional  racionalizado, no qual Direito e Moral 

se completam por intermédio de procedimentos legitimadores adredemente preparados.  

Não se verifica no âmbito deste estudo incompatibilidade entre as teorias acima 

expostas. Elas se complementam, diferentemente do que ocorre quando essas mesmas teorias 

tratam da legitimação sob o aspecto da jurisdição ou da administração. 

De qualquer sorte, o Processo Legislativo foi alçado à condição de instituição 

constitucional, circunscrevendo assim os seus limites, diretrizes, normas e princípios aos 
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parâmetros adotados pela Constituição. À sintonia guardada entre os parâmetros fixados pela 

constituição e a realidade do processo de construção das leis, diz-se Devido Processo 

Constitucional.  

Adquirindo status constitucional, o Processo Legislativo passa a exigir também uma 

hermenêutica constitucional, fazendo-se avançar no conceito de democracia. A partir daí, o 

processo de interpretação passa a permite um contínuo e legítimo fluxo de idéias e de poder 

na atuação legislativa, fazendo com que a atividade interpretativa se realize a partir de uma 

ampla discussão entre os grupos envolvidos, realizada sobre e sob as normas constitucionais.  

 A abertura à participação interpretativa sobre o sentido da norma constitucional, 

pressupõe o ingresso de novos e legítimos intérpretes da Constituição. Isto fica claro quando 

do estudo da teoria de Peter Häberle, segundo a qual o processo constitucional formal não se 

apresenta como a única via de acesso ao processo de interpretação constitucional.  

 Contudo, merece atenção a advertência feita por esse autor e também por Dworkin, 

sobre a necessidade de elaboração de uma teoria constitucional que prestigie a atividade 

interpretativa do legislador, a partir do processo e de suas funções legislativas.   

Em Häberle, tem-se que as funções interpretativas devem vincular, normativamente, 

as diferentes forças políticas presentes na sociedade e estabelecer os bons métodos de 

interpretação, superando assim a exclusividade concedida à interpretação jurisdicional.  

 É fato, porém, que para a verificação da conformidade  devida em face da 

Constituição,  a Carta Política de 1988 adota, expressamente, o modelo americano do judicial 

review de Controle de Constitucionalidade das Leis e do Processo Legislativo, embora não o 

tenha adotado puramente. 

Além dos controles jurisdicionais de constitucionalidade – concentrado e difuso -, a 

Constituição Federal de 1988, ao reconhecer a competência ao Poder Legislativo para instituir 

seus órgãos e definir suas respectivas atribuições nos termos dos Regimentos Internos, diz 
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diretamente da possibilidade desse Poder, por meio de disposição regimental, estabelecer, 

como de fato estabelecido se tem, quais os órgãos legislativos têm por atribuição o exercício 

do controle de constitucionalidade.   

Conforme demonstrado, tanto a Presidência da Casa Legislativa quanto as Comissões 

– permanentes ou temporárias -,  ou mesmo o Plenário, por força de recurso ou por avocação, 

podem, em momentos próprios e mediante atos procedimentalizados, realizar o controle 

preventivo ou repressivo de constitucionalidade.  

Entretanto, em sede de Poder Legislativo, as Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação, na Câmara dos Deputados e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no 

Senado Federal, além das Comissões Especiais instituídas pelas Casas Legislativas para a 

realização do exame dos Projetos de Emendas Constitucionais, são os órgãos, por excelência, 

responsáveis pela manifestação acerca da constitucionalidade ou não das matérias que se 

querem transformadas em lei pela ação do Processo Legislativo Democrático.  

Não fica aqui sem registro a problemática decorrente das designadas Relatorias 

Parlamentares.  

Por vezes, em razão de problemas oriundos de compromissos partidários; ou em face 

dos grupos de pressão; ou ainda por exigência da opinião pública; ou mesmo decorrentes de 

interesses inconfessáveis e não republicanos, os Relatores seguem a tendência de colocar a 

Constituição em segundo plano, quando não a serviço, egoisticamente, de seus próprios 

propósitos. 

Dada a natureza do órgão parlamentar e o caráter por vezes essencialmente técnico das 

matérias que lhe são submetidas à deliberação, tem-se como de bom alvitre a instituição de 

uma reserva de efetivo espaço no processo legislativo para os aspectos estritamente 

constitucionais do processo legislativo e que o espaço político possa flutuar em todo o resto 

do espaço não reservado.  



212 

 

Seria a hipótese de se inserir, na marcha processual, instância com efetivo 

conhecimento constitucional e efetiva participação processual, com a finalidade de realizar os 

exames da constitucionalidade da proposição normativa.  

Note-se que essa instância, de natureza política, tanto pode ser instituída internamente 

ao Parlamento, por intermédio de corpo técnico próprio, ou exteriormente, no caso dos 

Conselhos ou Tribunais Constitucionais.  

 Tem-se, assim, por certo afirmar que a exemplo do que ocorre em Espanha, França e 

Itália e Portugal, a adoção de tal instrumento promove a efetiva melhoria da qualidade do 

processo legislativo e da própria Legislação produzida. 

Por esse modelo, somente ultrapassado essa fase de análise da constitucionalidade é 

que pode o Parlamento, soberanamente, deliberar sobre tal ou qual matéria.  

Não se olvida nem se discute a dificuldade que entre nós surgiria se adotada tal 

medida, mesmo sob o falso pretexto de cerceamento da liberdade do legislador. É uma pena. 

 O controle parlamentar de constitucionalidade, diferentemente do que se procede no 

Poder Judiciário, assume aspecto duplo: é político e jurídico. A Casa Legislativa deve 

verificar juridicamente a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular 

do Processo Legislativo, além de verificar se o seu conteúdo enfrenta o sistema normativo da 

Constituição.  

Desse exame técnico, o Parlamento não pode mais, no marco do Estado Democrático 

de Direito, se esquivar, como no mais das vezes acontece. 

Quanto à avaliação dos aspectos  políticos da proposta legislativa, cabe ao Parlamento 

estudar se da edição da Lei serão alcançados os sentimentos de  oportunidade e conveniência 

para a Sociedade. 
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 Admitida a supremacia da Constituição em face de qualquer outra norma, a 

desconformidade constitucional, tanto do processo quanto da própria lei, torna-se prejudicial à 

apreciação política.  

Contudo, sendo possível a correção da inconstitucionalidade apontada, resta livre o 

Parlamento para julgar politicamente, sem mais possibilidade de intervenção do Judiciário, ou 

de qualquer outra instância em sede de controle de constitucionalidade.   

  Outro ponto a destacar nestas conclusões diz respeito ao modelo adotado pelo Brasil, 

que privilegia o monopólio da função jurisdicional de controle de constitucionalidade, forte 

no entendimento antigo e dogmático da independência e neutralidade dos juízes.  

 Hoje são inaceitáveis, por míticas, as teses de neutralidade dos juízes, cidadãos 

afetados pela realidade social e individual como qualquer um outro. Daí, ser correto afirmar 

sobre a lenta retomada do Estado Legislativo. 

A adoção desse modelo judicializado de controle de constitucionalidade, aliada às 

deficiências na formatação dos currículos acadêmicos, a baixa qualidade da produção 

legislativa, somadas aos constantes episódios exaustivamente e deliberadamente explorados e 

repercutidos por todas as mídias, terminam por abalar a credibilidade do Parlamento, em 

especial enquanto esfera de representação política. 

Esta situação retira da atividade legislativa do Parlamento, em especial quanto a 

verificação da legitimidade constitucional, todo o interesse que possam ter os estudiosos do 

Direito. Já se disse que sem interesse não tem desenvolvimento. 

Ainda não se apercebem, infelizmente, a contribuição que a construção de Teoria da 

Legislação, construída discursivamente democrática e procedimental  pode oferecer ao País, 

na sua trajetória em direção ao Estado Democrático de Direito.  

 Encerra-se  aqui esta Dissertação, com a humildade de reconhecer as suas limitações 

ante tema tão importante e relevante da vida político-jurídica do povo brasileiro, registrando a  
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expectativa  e a felicidade de poder contribuir para a construção de um saber democrático que  

possa, por mínima que seja, alguma utilidade para os estudiosos do Direito, em especial o 

Direito Legislado.  
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