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Resumo 

 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo pesquisar a tensão que se estabelece 

entre controle de constitucionalidade de leis e a teoria democrática a qual sempre se fez 

presente na doutrina constitucional da separação de poderes. Neste aspecto, a expansão da 

jurisdição constitucional brasileira verificada após a superveniência da Constituição Federal 

de 1988 e a inércia do Poder Legislativo em disciplinar aspectos jurídicos relevantes da 

sociedade brasileira contribuiu para uma hiperatividade do Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, em um contexto de sociedade complexa, como é a sociedade brasileira, existem 

demandas contidas e controvérsias políticas que dificilmente estariam bem representadas ou 

resolvidas através da atuação dos ministros da Corte em detrimento de outras instâncias 

governamentais. Entre a supremacia do Parlamento e o déficit de legitimidade destes 

magistrados, encontra-se o Texto Constitucional e o tecido social que faz deste seu estatuto 

jurídico do político. A democracia participativa instituída pelas linhas mestras da Constituição 

Federal exige esta perspectiva quando da atuação da Suprema Corte em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade. Em uma sociedade plural, não há razão para alijar dos 

momentos de decisão estatal a participação popular. Falta ao Supremo Tribunal Federal, neste 

momento, a percepção democratizante que o instituto traz ao interior da Corte, como espaço 

de deliberação estatal, em que se reúnem e se encontram as aspirações da sociedade e as 

pretensões estatais. A dissertação investiga, deste modo, a possibilidade do instituto do 

amicus curiae servir como mediador democrático deste debate, ao auxiliar o Supremo 

Tribunal Federal na elaboração da decisão que seja, historicamente, aquela que se revista de 

maior legitimidade, sob a perspectiva de uma teoria da democracia participativa. Analisa, de 

igual modo, os desdobramentos do controle de constitucionalidade abstrato na perspectiva do 

ordenamento jurídico brasileiro. Propõe, incidentalmente, uma releitura da separação de 

poderes, conclamando para que o Poder Judiciário seja cuidadoso para não se transformar no 

protagonista político das decisões nacionais. Sustenta, por fim, que a abertura procedimental 

aos intérpretes da constituição, por intermédio do instituto do amicus curiae, mostra-se como 

capaz de diminuir o déficit de legitimidade na atuação da Corte Suprema brasileira. 

 

 

Palavras-chave: Democracia participativa. Jurisdição constitucional. Amicus curiae. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

This master thesis aims to research the tension established between the judicial review and 

democratic theory which was always present in the constitutional doctrine of separation of 

powers. In this regard, the expansion of the Brazilian constitutional jurisdiction checked after 

the occurrence of the Federal Constitution of 1988 and the inertia of the Legislature in 

disciplinary relevant legal aspects of Brazilian society contributed to a hyperactivity of the 

Supreme Court. However, in a complex society of context, as is the Brazilian society, there 

are contained demands and political controversies that hardly would be well represented or 

resolved through the action of the Court of ministers at the expense of other government 

bodies. Among the supremacy of Parliament and the legitimacy deficit of these magistrates, is 

the constitutional text and the social fabric that makes this legal status of the political. 

Participatory democracy established by the guidelines of the Federal Constitution requires this 

perspective when the Supreme Court acting in place of concentrated constitutionality control. 

In a plural society, there is no reason to get rid of state decision moments popular 

participation. Lack the Supreme Court, this time, the democratizing perception that the 

institute brings to the interior of the Court, as state determination of space in which to come 

together and meet the aspirations of society and state claims. The dissertation investigates 

thus the possibility of amicus curiae Institute serve as a mediator of the democratic debate, to 

assist the Supreme Court in the preparation of the decision is, historically, that which is of 

greater legitimacy, from the perspective of a theory participatory democracy. Analyzes, 

likewise, the unfolding of abstract judicial review in the context of Brazilian law. Proposes, 

incidentally, a rereading of the separation of powers, with the call for the Judiciary be careful 

not to become the protagonist of national political decisions. It maintains, finally, that 

procedural opening the interpreters of the constitution, through the amicus curiae Institute, 

shows up as able to decrease the legitimacy deficit in the performance of the Brazilian 

Supreme Court. 

 

Key-words: Participatory democracy. Judicial Review. Amicus curiae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço sentido na atuação das Cortes Constitucionais, especialmente no pós-

segunda Guerra Mundial, indica que o processo constitucional apresenta-se como instrumento 

necessário para a manutenção do sistema de freios e contrapesos na contemporaneidade. 

Neste contexto, a jurisdição constitucional figura como marco fundamental para consolidação 

do Estado Constitucional de Direito, assim como para o amadurecimento e fortalecimento da 

democracia. 

A questão, contudo, ganha um especial relevo quando se questiona qual o grau de 

legitimidade das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 

principalmente em virtude da ausência de representatividade popular por parte daqueles que 

compõem uma Corte Constitucional, o que nos leva a refletir sobre o déficit de legitimidade 

destas decisões. 

A presente dissertação de mestrado, desta forma, procura pesquisar de que modo se 

estabelece, na experiência constitucional brasileira, a busca pelo equilíbrio entre o princípio 

democrático e o exercício da jurisdição constitucional, tendo por pedra de toque o 

contramajoritarismo. 

A experiência brasileira, neste particular, merece atenção especial. A ordem 

constitucional inaugurada pela Carta de Outubro alargou o rol de legitimados para deflagração 

do controle abstrato de constitucionalidade das normas, quando comparado com a ordem 

constitucional pretérita. 

De outro lado, no século XXI, o princípio democrático apresenta-se, na esfera 

política e jurídica, em condição de centralidade, razão pela qual estudos sobre democracia 

representativa, democracia participativa e cidadania atraem a atenção dos pesquisadores, não 

só no Brasil. Obviamente, a questão também é enfrentada por outras áreas do saber, a 

exemplo da Sociologia e da Filosofia, irradiando reflexos para as diversas áreas do 

conhecimento humano. 
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A delimitação do objeto de pesquisa na presente dissertação limita-se à análise da 

perspectiva democratizante do instituto do Amicus curiae previsto na Lei Federal nº 9.868/99, 

enquanto instrumento de participação popular instiucionalizado no direito posto brasileiro em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. 

A preocupação se justifica pela forma de atuação da Suprema Corte brasileira, nos 

moldes como delineado pelo constituinte pátrio, e sua condição de guardiã do Texto 

Constitucional. 

A tensão existente entre a divisão de poderes e o Estado Social mostra-se evidente na 

atualidade. O modelo de Estado Liberal, sustentado pelo constitucionalismo clássico e 

lastreado no arquétipo do sistema de freios e contrapesos que se difundiu a partir das 

revoluções liberais do século XVIII, cuidou bem de perto da necessidade de equacionar a 

distribuição dos poderes constituídos, a partir dos ideais de divisão de poderes de 

Montesquieu em sua obra clássica O espírto das Leis. 

O constitucionalismo moderno, por seu turno, fundou a doutrina do controle de 

constitucionalidade como instrumento de garantia dos cidadãos e instrumento de freios e 

contrapesos da atividade legislativa, no intuito de resguardar o núcleo central de garantias do 

texto constitucional, olvidando-se, porém, que a atividade do judiciário não figura como um 

fim em si mesmo. Nesta perspectiva, desde o surgimento do controle de constitucionalidade 

das leis, a sociedade civil, com algumas poucas exceções, manteve-se alijada da possibilidade 

de participação na elaboração do discurso jurídico nas cortes constitucionais. 

Este modelo de controle de constitucionalidade, elegendo um órgão externo ao 

Parlamento como guardião da Constituição, surge a partir da Constituição da Áustria, em 

1920, na Europa, pautado em um modelo de Tribunal Constitucional. A partir do primeiro 

terço do século XIX, contudo, percebe-se nas experiências democráticas mais consolidadas, 

que a atuação das cortes constitucionais consiste em marcos decisivos no processo de 

fortalecimento das instituições democráticas, em virtude do conteúdo político que carregam 

em seu bojo. 

Nas democracias jovens da América do Sul, este fenômeno somente veio a ser 

sentido após o terço final do século passado com o fim dos regimes ditatoriais, dentre os quais 

se insere a realidade brasileira. Contribuiu para tanto a independência e garantias que foram 
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asseguradas ao Poder Judiciário, e em especial à criação das cortes constitucionais, que 

permitiu a atuação independente de seus órgãos de decisão. 

A compreensão do alcance político das decisões proferidas por estas cortes 

constitucionais, por seu turno, modifica o cotidiano da vida em sociedade, sem que se 

verifique a legitimidade democrática destas decisões, muitas vezes tomadas sem o contributo 

democrático da participação popular. 

Na experiência brasileira, o papel do Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, 

recebe especial atenção, especialmente em virtude do conteúdo político e social das questões 

que lhes são submetidas à análise. Porém, em virtude da relação existente entre a jurisdição 

constitucional e a democracia no Estado Constitucional, há que se assegurar uma ampla 

participação popular na elaboração destas decisões, haja vista que a atuação do Poder 

Judiciário não é um fim em si mesmo. 

Esta preocupação esteve presente no espírito constituinte de 1988, que ampliou 

consideravelmente o rol de legitimados para propositura das ações de controle abstrato de 

constitucionalidade das normas, influência de um modelo democrático de participação 

popular nas decisões estatais (ou como parte do procedimento que leva a estas) e fez-se 

refletir, verbi gratia, na elaboração do artigo 103, IX, parte final, da Constituição Federal que 

prevê a legitimidade para propositura da ação de controle abstrato às entidades de classe de 

âmbito nacional. 

A exemplo de outras ordens constitucionais modernas, a Constituição Cidadã aponta 

para o aperfeiçoamento dos institutos democráticos e consolidação de um espaço de exercício 

de cidadania. Destarte, a democracia participativa em um estado democrático de direito 

consiste na inarredável necessidade de possibilitar a participação popular na tomada de 

decisões políticas, incluindo-se, dentro de possibilidades práticas, a participação de 

representantes da sociedade civil nas decisões judiciais que envolvam direitos públicos 

subjetivos e/ou questões de repercussão social abrangente. Ademais, a judicialização da vida 

em sociedade encontra um déficit de legitimidade na atuação da Corte Suprema quando em 

conflito com o poder democraticamente eleito. 

Neste cenário, afirmar pura e simplesmente que compete ao Supremo Tribunal 

Federal a palavra final sobre a interpretação do texto constitucional porque assim se encontra 
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exposto no artigo 102 da Constituição Federal reduz de forma bastante simplista a atuação de 

nossa suprema corte e esbarra em outros princípios basilares do texto constitucional. Indaga-

se, então: Até que ponto a interpretação do Supremo Tribunal Federal é a única legítima? De 

que modo se legitima? O amicus curiae contribui para a redução deste déficit de legitimidade 

e/ou pode ajudar na democratização destas decisões? 

Embora a possibilidade do exercício do controle de constitucionalidade seja de 

extração constitucional e consista em garantia dos cidadãos frente ao ente estatal, a questão 

causa preocupação aos olhos do regime democrático participativo, haja vista que os 

julgadores que se debruçaram sobre a causa posta em discussão não são provenientes do 

sufrágio universal e não ostentam, em tese, representação popular. A ausência de democracia 

deliberativa nos espaços de decisão, deste modo, inviabiliza o alcance da justiça, inclusive 

para aqueles que a pretendem em suas formas mais incipientes.  

Necessário, então, se mostra repensar este modelo de controle concentrado de 

constitucionalidade, segundo a perspectiva de uma teoria de democracia participativa.  

No que atine ao processo de interpretação do texto constitucional, existe uma 

perspectiva que não foi devidamente discutida (nem posta em prática), visto que o modelo 

interpretativo posto (atrelado principalmente à Hermenêutica Clássica) não inclui entre os 

habilitados à exegese do texto normativo precisamente aqueles que são os destinatários e/ou 

partícipes da interpretação. 

Deste modo, a contradição reside justamente na seguinte constatação: embora 

classicamente a interpretação dos textos normativos seja deferida aos magistrados (intérprete 

autêntico, na clássica definição de Kelsen), esta não se apresenta como a única possível. Tão 

pouco exclui as demais (como a interpretação dos intérpretes abertos, aqueles que vivenciam 

a Constituição, Peter Häberle). O processo constitucional, assim, deve integrar a participação 

democrática. 

A expressão jurisdição constitucional pode assumir diversos significados. Em uma 

perspectiva objetiva, pode indicar as funções constitucionais que têm a finalidade de tutelar os 

direitos fundamentais. Em uma perspectiva subjetiva, pode indicar um órgão diverso da 

magistratura para exercer essa função. Em outra perspectiva, pode se resumir a garantias 

constitucionais, conferindo relevo aos direitos fundamentais e a tutela destes no ordenamento 
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jurídico. Para fins do presente estudo, jurisdição constitucional assume o significado de 

atividade jurisdicional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, quando em atuação em sede 

de controle concentrado de constitucionalidade, sem desconhecer a importância dos demais 

significados que o termo assume. 

Na investigação da questão levantada, buscar-se-á responder às seguintes 

indagações: O modelo de controle concentrado de constitucionalidade praticado no sistema 

brasileiro encontra-se em sintonia com o princípio democrático? Mostra-se possível e/ou 

necessário ampliar os mecanismos de participação popular em sede de controle abstrato de 

normas? Quais os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal e da democracia 

participativa na experiência democrática brasileira? Quais reformas institucionais são 

necessárias para aperfeiçoar o sistema de participação popular em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade? 

Mostra-se imperioso, deste modo, encontrar o ponto de equilíbrio que possibilite a 

aferição da legitimidade das decisões proferidas pela Suprema Corte brasileira, sob a 

perspectiva da legitimação soberana da democracia participativa na atividade estatal. Nesta 

perspectiva, o instituto do Amicus curiae figura como o mediador democrático legalmente 

previsto com vistas a realizar a intermediação participativa entre os julgamentos da corte 

constitucional brasileira e o anseio da coletividade e dos organismos sociais que a 

representam, em um Estado que se pretende Constitucional e Democrático de Direito. 

Para tanto, deve ser repensado o discurso falacioso segundo o qual o controle 

concentrado de constitucionalidade apresenta-se como uma relação processual objetiva 

(processo objetivo, sem partes), visto a potencialidade ínsita à atuação metajurídica das cortes 

constitucionais, a exemplo do caso brasileiro, cujas decisões, com efeitos erga omnes e efeito 

vinculante pode substituir a atuação do Poder Legislativo, muitas vezes em virtude da inércia 

deste, bem como conferir a textos normativos interpretação diversa da intenção do criador do 

texto (via de regra, o Parlamento). 

Em virtude desta peculiaridade, as decisões proferidas em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade necessitam de mecanismos e/ou expedientes que 

viabilizem a experiência da cidadania ativa com vistas a minimizar o déficit democrático na 

atuação do órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio. 
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Não se dedicará este trabalho, contudo, a uma análise processual das ações 

destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro (Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental). 

De igual modo, a dissertação não se mostrará sede de desenvolvimento de teorias 

hermenêuticas de jurisdição constitucional. Estes temas, quando abordados, aparecerão de 

forma incidental. 

A dissertação encontra-se dividida em três partes. Em um primeiro momento, 

aborda-se a democracia e seus desdobramentos, de maneira objetiva, desde o surgimento até a 

atualidade, indicando quais os elementos que a caracterizam e de que modo se encontra 

positivada na Constituição da República Federativa do Brasil. 

Em um segundo momento, demonstra-se na presente dissertação as consequências da 

atividade metajurídica da Corte Suprema e a relação tensa que se estabelece entre a 

democracia e o contramajoritarismo no controle concentrado de constitucionalidade, a partir 

de uma perspectiva de atuação judicial construtiva e conformadora da realidade jurídica e 

social. 

Por fim, procura a dissertação demonstrar de que modo o instituto do Amicus curiae 

contribui para amenizar déficit de atuação democrática do Supremo Tribunal Federal, já que 

em uma perspectiva procedimental/participativa mostra-se necessária uma aproximação das 

atividades da corte com o ideal democrático que permeia o texto constitucional, ideal este que 

deve se espraiar, também, para os processos de aplicação do Direito que gravitam em torno do 

controle concentrado de constitucionalidade realizado pela Suprema Corte de nosso país. 
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2 A DEMOCRACIA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

2.1 DEMOCRACIA: DA ANTIGUIDADE À CONTEMPORANEIDADE 

 

Nas ciências humanas, poucos termos ostentam uma definição tão fluida como 

democracia
1
. Desde a antiguidade, o ideal de um sistema político no qual os participantes 

colocam-se na condição de politicamente iguais, reclamando para si as capacidades, recursos 

e instituições para governarem a si próprios
2
, tem justificado o esforço para a construção 

teorética de seus fundamentos legitimadores
3
. 

Sob uma perspectiva eminentemente etimológica da palavra, democracia tem sua 

origem na teoria política da Grécia antiga
4
 e significa “governo do povo” (demos – povo, 

kratein – governo)
5
.  

                                                           
1
 “O problema da Democracia, das suas características, de sua importância ou desimportância, é, como se vê, 

antigo. Tão antigo quanto a reflexão sobre as coisas da política, tendo sido reproposto e reformulado em todas as 

épocas. (...)” (Norberto BOBBIO, Nicola MATTEUCI e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política, Vol 1, 

Brasília, Editora Universidade de Brasília, 11ª ed., 1998, p. 320) 
2
 DAHL, Robert. A. A democracia e seus críticos. Tradução Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2012, p. 1. Ainda nesta perspectiva, afirma DAHL: “Uma causa importante da confusão 

quanto ao significado de ‘democracia’ em nosso mundo atual é o fato de que ela se desenvolveu ao longo de 

muitos milhares de anos e se origina de várias fontes. O que entendemos por democracia não é a mesma coisa 

que um ateniense no tempo de Péricles entenderia. As noções grega, romana, medieval e renascentista mesclam-

se com as noções de séculos posteriores e geram uma miscelânea de teorias e práticas quase sempre 

profundamente incompatíveis entre si”. ob. cit., p. 3) 
3
 A imprecisão terminológica que acompanha o termo democracia não passou despercebida a H. KELSEN. 

Adverte o jurista austríaco: “(...) Democracia é a palavra de ordem que, nos séculos XIX e XX, domina quase 

universalmente os espíritos; mas, exatamente por isso, ela perde, como qualquer palavra de ordem, o sentido que 

lhe seria próprio. Para acompanhar a moda política, acredita-se dever usar a noção de democracia – da qual se 

abusou mais do que de qualquer outra noção política – para todas as finalidades possíveis e em todas as possíveis 

ocasiões, tanto que ela assume os significados mais diversos, muitos deles bastante contrastantes, quando a 

costumeira impropriedade do linguajar político vulgar não a degrada a uma frase convencional que não amis 

exige sentido determinado”. (A democracia, p. 25). 
4
 “Os gregos – e isso ninguém poderá contestar – foram os primeiros a pensar sistematicamente sobre política, a 

observar, descrever e, finalmente, formular teorias políticas. Por boas e suficientes razões, a única democracia 

grega que podemos estudar com profundidade, a de Atenas nos séculos V e IV a. C., foi também a mais fecunda 

intelectualmente. Foi a produção escrita grega originada da experiência ateniense que os séculos XVIII e XIX 

conheceram, na medida em que a leitura da História teve um papel no despertar e no desenvolvimento das 

modernas teorias democráticas”. FINLEY, Moses I. Democracia antiga e moderna. Tradução de Waldéa 

Barcellos, Sandra Bedran: Rio de Janeiro Graal, 1988, p. 27. 
5
 Em A Política, Aristóteles adota uma definição hoje clássica das formas de governo e assim sintetiza seu 

pensamento: “Os nomes usuais para as constituições justas são: a) monarquia (quando um homem governa 

objetivando o bem comum); b) aristocracia (governo de mais de um, mas para poucos; assim chamado porque os 

melhores homens governam ou porque têm como finalidade o que é melhor para o Estado e seus membros); c) 

politéia (governo exercido pela maioria dos cidadãos para o bem de toda a comunidade). (Politéia é a mesma 

palavra para constituição, mas é razoável emprega-la porque, embora seja possível, a um homem ou a uma 

minoria, ter a capacidade reconhecida, é difícil, a um grande número de pessoas, alcançar destaque em todas as 
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Desde o seu surgimento até a contemporaneidade, o ideal democrático se apresenta 

como desejável na medida em que, de forma sintética, o governo do povo corresponda a um 

governo para o povo
6
. Deste modo, a democracia se impõe como a forma de exercício da 

função governativa em que a vontade popular decide, direta ou indiretamente, as questões 

governamentais. Segundo explicita Dahl
7
, a ideia de democracia é, hoje, universalmente 

popular. A maioria dos regimes reclama algum tipo de direito sob este rótulo, e, os que não o 

fazem, insistem que seu exemplo particular de governo não democrático apresenta-se como 

um estágio antecedente para se alcançar a “democracia” em definitivo. 

Segundo André Lalande
8
, a democracia figura como “o estado político no qual a 

soberania pertence à totalidade dos cidadãos, sem distinção de nascimento, de fortuna ou de 

capacidade”. Designa, desde a antiguidade, uma forma de governo, através do qual se exerce 

o poder político, sendo que seu elemento de distinção quanto às outras formas de governo 

reside na quantidade de membros que o constituem
9
. 

Nota-se, a priori, que as próprias origens do termo suscitam questionamentos. De 

início, cumpre registrar o que se deve entender como “povo” neste contexto. O que constitui o 

povo para o reconhecimento de um regime democrático? 

Anota Fábio Konder Comparato que, “na teoria política e constitucional, povo não é 

                                                                                                                                                                                     
formas de excelência. Mas isso pode acontecer em relação Às qualidades de combate, encontradas, em geral, no 

povo. É por isso que, nessa “constituição constitucional”, o exército dos cidadãos é o corpo supremo, e apenas os 

que portam armas fazem parte dele). Os desvios correspondentes são: da monarquia, a tirania; da aristocracia, a 

oligarquia; da politéia ou governo constitucional para muitos, a democracia. Porque a tirania é o governo único 

para o benefício de um único governante; a oligarquia, para o benefício dos homens de posses; a democracia, 

para o benefício dos homens sem posses. Nenhum dos três tem como objetivo o benefício de toda a comunidade” 

(Os pensadores, Aristóteles, Editora Nova Cultural Ltda., São Paulo: 2000, p.224). 
6
 Este conceito de governo do povo foi retoricamente retomado séculos após o surgimento da democracia na 

Grécia e tornou-se célebre nas palavras de Abraham Lincoln, em discurso proferido após o fim da Guerra de 

Secessão Norte-Americana. Podemos observar em O federalista, distinção estabelecida entre república e 

democracia, adotada pelos autores, do seguinte modo: “Já fizemos sentir a diferença das duas formas de governo, 

na democracia, reúne-se o povo e governa por si mesmo; na república, administra o povo por meio de 

representantes ou agentes. Assim, a democracia não pode existir senão em muito pequeno espaço; a república 

pode empreender grande extensão de país”. (Hamilton, Alexander, O federalista / Hamilton, Madison e Jay. - 

Belo Horizonte : Ed. Líder, 2003. p.84) 
7
 Robert DAHL, ob. cit., p. 2. Ainda para o autor, “em nosso tempo, até mesmo os ditadores parecem crer que 

um ingrediente indispensável de sua legitimidade é uma pitada ou duas da linguagem da democracia. Pode 

parecer perverso que essa expansão global sem precedentes históricos na aceitabilidade das ideias democráticas 

possa não ser totalmente bem-vinda a um defensor da democracia. No entanto, um termo que significa qualquer 

coisas não significa nada. E assim ocorreu com a “democracia”, que atualmente não é tanto um termo de 

significado restrito e específico, quanto um vago endosso de uma ideia popular” (ob. cit., p. 2-3). 
8
 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 238. 

9
 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 13. ed. Trad. de Marco 

Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 1987, p. 135. 
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um conceito descritivo, mas claramente operacional”
10

. Não se trata, portanto, de um conceito 

a ser analisado sob uma perspectiva sociológica e/ou antropológica, mas sim designar um 

sujeito, enquanto abstração teórica, e a este atribuir determinadas prerrogativas e/ou 

responsabilidade em um cenário político
11

. 

Neste contexto, a construção de um ideal filosófico de democracia que residisse 

sobre este sujeito (o povo), mostrou-se necessário e eficaz. Neste sentido, Schumpter aduz 

que
12

  

 

As teorias legais de democracia que evoluíram nos séculos XVII e XVIII 

foram destinadas precisamente a fornecer as definições que vinculassem 

certas formas reais ou ideais de governo à ideologia do governo do povo. A 

aceitação dessa ideologia não é difícil de entender. Naquela época, pelo 

menos nas nações da Europa Ocidental, o manto da autoridade de origem 

divina caía rapidamente dos ombros da realeza — este processo, 

naturalmente, começou em época muito mais remota — e, por questão de 

necessidades de ética e explicação, a vontade do povo ou o poder soberano 

do povo sobressaía como o substitutivo mais aceitável de uma mentalidade 

que, embora preparada para o carisma da autoridade suprema, não estava 

ainda preparada para passar sem nenhuma.  

 

A democracia, entretanto, enquanto experiência histórica humana, passou e passa por 

transformações conceituais e procedimentais, sem perder, contudo, sua essência, para 

adequar-se às exigências da sociedade e do tempo histórico em que se insere. Deste modo, “o 

conceito da Democracia de Thomaz Cooper, em 1795, ‘é o governo do povo e para o povo’, 

depois retomado e completado por Lincoln em 1863, é hoje incompleto (...)
13

” e precisa ser 

aperfeiçoado, dentro de um modelo de Estado Constitucional Democrático, aproximando a 

atuação estatal da legitimidade popular. 

Para Robert Dahl
14

, o que vem a constituir o povo mostra-se, sem dúvida, um 

conceito ambíguo que dá ensejo a uma margem de controvérsias. Diz o autor que 

                                                           
10

 Esta afirmação pode ser encontrada na introdução à edição brasileira de Quem é o povo? A questão 

fundamental da democracia, de Frieddrich Müller, 3ª ed. Max Limonad, 2003, p. 13. 
11

 Contudo, “não basta o sentido abstrato e superficial de povo, aquele que se acaba na frase abúlica e fria da 

letra havida na norma. Para que se possa cogitar da efetividade democrática, há de se pensar na substância que 

nesta palavra se contém, em sua significação mais própria, direta e revolucionária, do elemento humano que 

potencializa a ação permanente e diretiva do comportamento do Estado na qual ele se organiza” (ROCHA, 

Cármen Lúcia Antunes. O processo eleitoral como instrumento para a democracia. Resenha Eleitoral – nova 

série, v.5, n.1,jan./jun.1998). 
12

 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia / (Editado por George Allen e Unwin Ltd., 

traduzido por Ruy Jungmann). — Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961. p. 297. 
13

 CUNHA, Fernando Whitaker da, Democracia e Cultura – A teoria do Estado e os pressupostos da ação 

política. 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1973, p. 417. 
14

 DAHL, Robert. ob. cit., p. 4-5. 
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A primeira ambiguidade é a noção de “povo”. O que constitui “um povo” para os 

fins do governo democrático? Os gregos partiam do princípio de que os atenienses, 

os coríntios, os espartanos e os habitantes de inúmeras outras cidades-Estado 

constituíam, cada um deles, “um povo” com direito à sua própria autonomia política. 

Por contraste, embora os antigos gregos vissem a si próprios – os helenos – como 

um povo distinto, com sua própria língua e história, eles não se percebiam como 

“um povo” no sentido político de um grupo de pessoas que, consideradas em seu 

direito, deve, governar-se numa só unidade democrática. A democracia grega não 

era, na verdade, uma democracia grega; ela era ateniense, coríntia ou o que quer que 

fosse. Embora a mentalidade da cidade-Estado possa hoje parecer curiosamente 

provinciana, a mesma questão persiste. (...) 

 

A segunda ambiguidade está alojada na primeira. Dentro de “um povo”, apenas um 

subconjunto de pessoas tem direito a participar do governo. Essas pessoas 

constituem o povo num outro sentido. Mais apropriadamente, elas são os cidadãos 

ou o corpo de cidadãos, ou como direi muitas vezes aqui, o demos. (...) 

 

Como anota Paulo Bonavides
15

, 

 

A gramática do poder e a prosa dos publicistas fizeram o termo povo tomar, pois, 

desde a sua introdução no vocabulário político, o sentido de ícone, ponto de 

exclamação, interjeição, efígie, mito, dogma, ficção; divindade invocada para 

sacralizar a força do braço revolucionário nas tormentas que açoitam instituições, 

varrem privilégios e alteram profundamente a fisionomia e organização da 

sociedade. 

Esse povo, tão difícil de definir e tão fácil de conjeturar na importância constituinte 

de sua titularidade soberana, marca de nosso tempo, pode, todavia, ser decifrado em 

seu teor mais significativo, se o ligarmos, como já se fez, ao âmbito daquelas duas 

interrogações, das quais uma foi detidamente examinada nas respostas de Afonso 

Arinos e Hans Kelsen, as quais, de maneira direta ou indireta, se vincula, de certo 

modo às reflexões filosóficas contidas no contrato social e na volonté générale de 

Rousseau. 

 

Estas contradições que permearam o conceito democrático justificaram, por séculos, 

a exclusão de vários segmentos sociais da possibilidade de participação em processos ditos 

democráticos, por desqualificadas, como a exclusão, hoje superada, das mulheres e dos índios, 

dentre outros. 

A importância do amadurecimento deste conceito de povo, contudo, enquanto 

detentor da soberania estatal mostrou-se imprescindível para a sobrevivência da democracia. 

Na sociedade pós-moderna, povo não é um conceito unívoco, mas plural, ou seja, figura como 

uma grandeza pluralística (Häberle)
16

. O conceito atual de povo afasta-se do conceito 

tradicional de cidadão ativo, de modo que “só o povo real – concebido como comunidade 

aberta de sujeitos constituintes que entre si ‘contratualizam’, ‘pactuam’, e consentem o modo 

                                                           
15

 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa, São Paulo, Malheiros, 2ª ed., p. 55. 
16

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. Coimbra: 2002, p. 71. 
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de governo da cidade -, tem o poder de disposição e conformação da ordem político-social”
17

. 

O núcleo duro do conceito democrático, como prevalência da decisão da maioria, 

conjugada séculos mais tarde com a proteção às minorias por intermédio dos estabelecimentos 

de direitos individuais, leva a uma presunção segundo a qual se garante um estatuto político 

igualitário, o que, grosso modo, justificaria a escolha da maioria em detrimento da 

minoria
1819

. 

A democracia, assim analisada, se insere na história da humanidade como grande 

conquista de forma de governo, atribuída, originariamente, aos gregos
2021

. 

                                                           
17

 CANOTILHO, J. J. Gomes. ob. cit., p. 72. 
18

 Neste sentido, Robert A. DAHL, Sobre a Democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2001, p. 50-51. 
19

 “O maior número tem sempre essa característica: suplantar a autoridade, abater a tirania. Mas também 

representa, de outra parte, ele mesmo a autoridade e a opressão à minoria. Por isso, compatibilizar a regra da 

maioria com os princípios da democracia significa ver nela apenas um dos elementos para a busca do consenso. 

O passo preliminar para a democracia mais ampla” (CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. 

São Paulo: Max Limonad, 2000, p.124.). 
20

 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 297). Aponta BOBBIO que “o 

termo empregado por Aristóteles para designar o que até aqui venho chamando ‘forma de governo’ é politeia, 

traduzido via de regra como ‘constituição’. Vale notar que na Política encontramos muitas definições de 

‘constituição’. Uma dessas definições está no livro terceiro: “A constituição é a estrutura que dá ordem à cidade, 

determinando o funcionamento de todos os cargos públicos e sobretudo da autoridade soberana” (1278b). Essa 

tradução talvez seja um pouco redundante: Aristóteles de fato se limita a dizer que a constituição, a politeia, é a 

‘táxis ton archon’, isto é, a ‘ordenação das magistraturas’ (ou seja, dos ‘cargos públicos’). Tal definição 

corresponde, “grosso modo”, ao que entendemos hoje como ‘constituição. Digo “grosso modo” porque hoje 

incluiríamos algo mais numa constituição: quando nos referimos à constituição italiana, francesa ou chinesa 

falamos da lei fundamental de um Estado, que estabelece seus órgãos, as respectivas funções, relações 

recíprocas, etc. em suma, para repetir Aristóteles, é a “ordenação das magistraturas””. (A Teoria das Formas de 

Governo, p. 55) 
21

 Em A ética a nicômaco, Aristóteles retoma o pensamento originariamente exposto em A Política, asseverando: 

“Existem três espécies de constituição e igual número de desvios — perversões daquelas, por assim dizer. As 

constituições são a monarquia, a aristocracia, e em terceiro lugar a que se baseia na posse de bens e que seria 

talvez apropriado chamar timocracia, embora a maioria lhe chame governo do povo. A melhor delas é a 

monarquia, e a pior é a timocracia. O desvio da monarquia é a tirania, pois que ambas são formadas de governo 

de um só homem, mas há entre elas a maior diferença possível. O tirano visa à sua própria vantagem, o rei à 

vantagem de seus súditos. Com efeito, um homem não é rei a menos que baste a si mesmo e supere os seus 

súditos em todas as boas coisas. Ora, um homem em tais condições de mais nada precisa, e por isso não olhará 

aos seus interesses, mas aos de seus súditos; pois o rei que assim não for terá da realeza apenas o título. Ora, a 

tirania é o contrário exato de tudo isso: o tirano visa ao seu próprio bem. E é evidente ser esta a pior forma de 

desvio, pois o contrário do melhor é que é o pior. A monarquia degenera em tirania, que é a forma pervertida do 

governo de um só homem, e o mau rei converte-se em tirano. A aristocracia, por seu lado, degenera em 

oligarquia pela ruindade dos governantes, que distribuem sem eqüidade o que pertence ao Estado — todas ou a 

maior parte das coisas boas para si mesmos, e os cargos públicos sempre para as mesmas pessoas, olhando acima 

de tudo a riqueza; e destarte os governantes são poucos e maus, em lugar de serem os mais dignos. A timocracia, 

por seu lado, degenera em democracia. Ambas são coextensivas, já que a própria timocracia tem como ideal o 

governo da maioria, e os que não têm posses são contados como iguais aos outros. A democracia é a menos má 

das três espécies de perversão, pois no seu caso a forma de constituição não apresenta mais que um ligeiro 

desvio. São estas pois as mudanças a que estão mais sujeitas as constituições, e estas as transições menores e 

mais fáceis”. (Ética a Nicômaco ; Poética / Aristóteles ; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. — 4. 

ed. — São Paulo : Nova Cultural, 1991. — (Os pensadores ; v. 2), p. 185/186) 
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Encerrado o período clássico, a experiência helênica de democracia sucumbiu 

mediante os Estados Medievais monárquicos que se propagaram pela Europa. Com o fim do 

absolutismo, contudo, filósofos contratualistas voltaram suas atenções para a forma 

democrática de governo. Destaca-se, dentre estes, Jean Jacques Rousseau
22

, para quem há 

democracia na hipótese em que se encontra depositado o governo nas mãos de todo o povo ou 

da maior parte do povo, de sorte que haja mais cidadãos magistrados do que simples 

cidadãos
23

. 

Para Jean Bodin, as formas de Estado são três: monarquia, aristocracia e democracia. 

Este entendimento, como visto, já se encontrava embrionariamente em Aristóteles. Para o 

filósofo inglês
24

, a monarquia figura como o Estado onde há um só soberano, estando o povo 

excluído da soberania. Por seu turno, a democracia (ou regime popular), mostra-se como 

aquele em que todo o povo – ou a sua maioria reunida em assembleia – tem o poder soberano. 

Por fim, na aristocracia, uma minoria, reunida num órgão decisório, tem o poder soberano e 

legisla para o restante do povo – tanto de modo geral como para os indivíduos em particular. 

Em uma síntese do pensamento de Bodin, na democracia, todos partilhariam do bem público, 

dividindo propriedade, bens e conquistas, enquanto somente alguns na aristocracia e somente 

um teria este privilégio na monarquia
25

. 

Por outro lado, partindo da perspectiva segundo a qual a passagem do estado de 

natureza para a sociedade política assenta em um contrato social, através do qual o 

fundamento do poder político repousa no consentimento da comunidade, John Locke 

contribui para a construção do princípio democrático, a partir da ideia de fruição da 
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 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 

69-70. Discorrendo sobre a forma como os governos são constituídos, assevera ROUSSEAU: “O soberano pode 

confiar o governo a todo o povo, ou à maior parte dele, de modo que haja mais cidadãos magistrados que 

cidadãos simples particulares. Essa forma de governo se chama democracia. Ou pode restringir o governo nas 

mãos de um número pequeno, de modo que haja mais simples cidadãos que magistrados, forma que tem o nome 

de Aristocracia. Ou pode ao fim concentrar todo o governo em um único magistrado, que aos outros todos 

outorga o poder; terceira forma e mais comum, chamada monarquia, ou governo real”. 
23

 “Toda a teoria política de Rousseau apóia-se na participação individual de cada cidadão no processo político 

de tomada de decisões, e, em sua teoria, a participação é bem mais do que um complemento protetor de uma 

série de arranjos institucionais: ela também provoca um efeito psicológico sobre os que participam, assegurando 

uma inter-relação contínua entre o funcionamento das instituições e as qualidades e atitudes psicológicas dos 

indivíduos que interagem dentre delas. É a ênfase nesse aspecto da participação e sua posição no centro de suas 

teorias que constituem a contribuição distintiva dos teóricos da democracia participativa para a teoria 

democrática como um todo. Embora Rousseau tenha escrito antes do desenvolvimento das instituições modernas 

da democracia, e mesmo que sua sociedade ideal seja uma cidade-Estado não industrial, é em sua teoria que se 

podem encontrar as hipóteses básicas a respeito da função da participação de um Estado democrático.” 

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 35. 
24

 BODIN, Jean. Os seis livros da república. Livro VI, capítulo IV, Editora Icone Ltda., São Paulo, Brasil, 2011. 
25

 LENZ, Sylvia Ewel. Jean Bodin: as premissas de um Estado soberano. Mediações, Revista de Ciências 

Sociais, vol 9, N 1/2004, p. 119-134. (p. 131) 
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propriedade (em sentido amplo, enquanto direito inerente ao homem). Aduz este filósofo 

contratualista inglês que
26

 

 

Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor 

absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que 

abrirá ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao 

domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora 

no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está 

constantemente exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos reis tanto quanto 

ele, todo homem igual a ele, e na maior parte pouco observadores de equidade e 

justiça, a fruição da propriedade que possui nesse estado é muito insegura, muito 

arriscada. Estas circunstancias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora 

livre, está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de 

boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem 

unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamo de 

‘propriedade’. 

 

Em uma outra perspectiva, Kelsen formula um conceito de democracia influenciada 

por seu pensamento jurídico, aproximando-a de um conjunto de regras formais. Segundo 

Kelsen
2728

, “a essência do fenômeno político designado pelo termo era a participação dos 

governados no governo, o princípio de liberdade no sentido de autodeterminação política”.  

Para Schumpter
29

, o método democrático é um sistema institucional para a tomada de 

decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta 

competitiva pelo voto do eleitor. Logo, baseado neste conceito, parte este autor da perspectiva 

segundo a qual o princípio democrático significa apenas que as rédeas do governo devem ser 

entregues àqueles que contam com maior apoio do que outros indivíduos ou grupos 
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 LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. Segundo tratado sobre o governo. 5ª ed. São Paulo: 

Nova Cultural, 1991, p. 264. Na defesa de um governo limitado, conclui LOCKE: “O motivo que leva os 

homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade; e o objetivo para o qual escolhem e autorizam 
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o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se entrando em sociedade e para o que o povo se submeteu a 

legisladores por ele mesmo criados. Sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo, ou 

reduzi-lo à escravidão sob poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de 

qualquer obediência mais, abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a 

força e a violência. Sempre que, portanto, o legislativo transgredir esta regra fundamental da sociedade, e por 

ambição, temor, loucura ou corrupção, procurar apoderar-se ou entregar às mãos de terceiros, o poder absoluto 

sobre a vida, liberdade e propriedade do povo perde, por esta infração ao encargo, o poder que o povo lhe 

entregou para fins completamente diferentes, fazendo-o voltar ao povo, que tem o direito de retomar a liberdade 

originária e, pela instituição de novo legislativo, conforme achar conveniente, prover à própria segurança e 

garantia, o que constitui o objetivo da sociedade”. Ob. cit. p. 303. 
27

 KELSEN, Hans. Ob. cit., p. 140. 
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 Sustenta KELSEN: O termo designa um governo no qual o povo participa direta ou indiretamente, ou seja, um 
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indivíduos, ou até mesmo por um único indivíduo eleito pelo povo. KELSEN, Hans. Ob. cit. p. 141-142. 
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concorrentes, o que asseguraria a situação do sistema majoritário dentro da lógica do método 

democrático. 

A democracia, contudo, não se afigura tão somente um processo de governar. Como 

os direitos são elementos necessários nas instituições políticas democráticas, a democracia 

também é inerente ao um sistema de direitos. Deste modo, os direitos estão entre os blocos 

essenciais da construção de um processo democrático
30

. 

Ao analisar os requisitos para uma democracia a ser desenvolvida em grande escala, 

Robert Dahl enumera quais instituições, em seu entender, se mostram necessárias para que 

possamos reconhecer um proceder democraticamente determinado. Segundo seus 

ensinamentos, uma democracia em grande escala exige: 1. Funcionários eleitos; 2. Eleições 

livres, justas e frequentes; 3. Liberdade de expressão; 4. Fontes de informação diversificada; 

5. Autonomia para as associações; e 6. Cidadania inclusiva
31

. 

Por outro lado, a democracia em sua modalidade direta trata-se de uma utopia na 

atualidade. Na perspectiva da democracia direta, a participação do cidadão nos destinos da 

coisa pública dá-se em contato direto com o espaço de decisão política
32

. 

Neste cenário, a democracia direta tem sua origem na cidade de Atenas, na Grécia 

antiga, e apoia-se em três pilares: a isonomia, a isotomia e a isagoria. Por isonomia, 

compreende-se a igualdade de todos perante a lei. Por seu turno, a isotomia diz respeito ao 

livre acesso de cargos e funções públicas. Por último, a isagoria reconhece o direito da 

palavra a todos os cidadãos, através da ágora
33

.  

Referir-se à democracia na Antiguidade clássica, neste contexto, equivale a fazer 

menção à democracia ateniense. A democracia grega, entretanto, não se limitava aos 
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 Segundo COULANGES, em obra clássica sobre a vida em sociedade das cidades antigas grega e romana e 

Roma “qualquer cidadão podia falar, sem distinção de fortuna nem de profissão, mas precisava provar que 

estava em pleno gozo dos seus direitos políticos, que não devia ao Estado, que era de costumes puros, que estava 

legitimamente casado, que possuía bens de raiz na Ática, que cumprira todos os seus deveres para com seus pais, 

que tomara parte em todas as expedições militares para as quais fora convocado, e que não se desfizera de seu 

escudo em nenhum combate”. (COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito, as 

instituições da Grécia e de Roma. Trad. de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1975, p. 

264). 
33 Remanesce como notícia histórica, visto a sua impraticabilidade nos dias atuais. Neste sentido, ver AIETA, 

Vânia Siciliano. Democracia: estudos em homenagem ao prof. Siqueira Castro. Coleção Tratado de Direito 

Político. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 145-148. 



26 

contornos da cidadania. Repercutia na tomada de decisões pelos cidadãos diante dos assuntos 

públicos, por meio da participação política. Esta não se limitava à Assembleia, incluindo, 

também, participação ativa na administração da cidade. Conforme anota Robert Dahl
34

, a 

partir da perspectiva de um ateniense hipoteticamente descrito, o ideal democrático 

 
(...) é uma visão política tão grandiosa e fascinante que é quase impossível que um 

democrata moderno não se sinta atraído por ela. Na visão grega da democracia, o 

cidadão é uma pessoa íntegra, para quem a política é uma atividade social, natural, 

não separada nitidamente do resto da vida, e para quem o governo e o Estado – ou 

melhor, a pólis – não são entidades remotas e alheias, distantes de si. Ao contrário, a 

vida política é uma extensão dessa pessoa e está em harmonia com ela. Os valores 

não são fragmentados, mas coesos: a felicidade está vinculada à virtude, a virtude à 

justiça e a justiça, à felicidade. 

Não obstante, duas coisas precisam ser ditas sobre essa visão da democracia. Em 

primeiro lugar, como uma visão de uma ordem social ideal, ela não deve ser 

confundida com a realidade da vida política grega, como às vezes é. Como é 

apropriado a um louvor daqueles que foram mortos numa grande guerra, até mesmo 

o conhecido discurso fúnebre de Péricles foi, como o discurso de Gettysburg de 

Lincoln numa ocasião assemelhada, um retrato idealizado (...). Em segundo lugar, 

não se pode julgar a importância dessa visão para o mundo moderno (ou pós-

moderno) sem uma compreensão de como ela é radicalmente diferente das ideias e 

práticas democráticas em desenvolvimento desde o século XVIII. 

 

Por outro lado, a afirmação histórica do ideal democrático confunde-se com o 

processo de positivação dos direitos humanos, ainda na Idade Média, no século XIII. De 

acordo com Aieta
35

, “a primeira grande fonte de afirmação da democracia política deu-se com 

a Magna Carta Libertatum de 1215, cuja notoriedade conferiu um papel importantíssimo no 

desenvolvimento das liberdades públicas inglesas”, por haver, pioneiramente, limitado o 

poder real, antes absoluto. Neste contexto evolutivo do ideal democrático, o seu 

amadurecimento, já na modernidade, deu-se em decorrência das revoluções liberais que se 

desenrolaram na Europa, ainda na Idade Média. 

Na modernidade, o conceito político de democracia, pelo menos a democracia que 

passou a ser aplicada nos países influenciados pelas Revoluções Liberais do Século XVIII
36

, 
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distingue-se do modelo experimentado na Antiguidade. Esta releitura do conceito da 

democracia passa pela influência do liberalismo político, enquanto instrumento delimitador do 

poder estatal em benefício da proteção da liberdade do indivíduo
37

.  

Assim, somente no século XVIII, com as chamadas revoluções liberais burguesas, 

chegou-se à afirmação do princípio democrático como um direito posto. Estes 

acontecimentos, como sabido, atravessaram o Oceano Atlântico e, na América, figurou como 

força motriz da luta pela independência norte-americana.  

Em virtude das transformações decorrentes da Revolução Francesa, o princípio 

democrático afirma-se em sua plenitude e influenciaria, doravante, as constituições liberais e 

a teoria política ocidental, ao eternizar-se histórica e juridicamente, em 1789, na Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão, a qual proclamava a liberdade, a igualdade e a soberania 

popular e decretava a queda do Ancién Régime. Entre os séculos XVIII e XIX, as 

consequências políticas e jurídicas dos desdobramentos da revolução liberal, com a 

construção ideológica e teorética dos direitos humanos, prepararam o caminho para as 

Constituições Sociais do início do Século XX
38

. 

A democracia, deste modo, consolidou-se como a ideia política do século XIX, 

originada das revoluções ocorridas no século anterior, notadamente, nos Estados Unidos, em 

1776, e na França, em 1789. Os ideais democráticos foram bem acolhidos, principalmente, 

pela jovem e ascendente burguesia, na crença de que, no futuro, o governo pertenceria ao 

povo
39

. 

Somente no século XX, o princípio democrático tomou a forma de democracia como 

a conhecemos hoje, pelo menos em sua forma clássica de democracia representativa, visto que 

somente no século passado a participação de outros atores sociais independentemente de sexo 

ou renda financeira, por exemplo, ampliou a participação popular no processo democrático de 

                                                                                                                                                                                     
humano; polis cujos alicerces, posto que ainda abstratos, não foram outros senão a liberdade, a igualdade e a 
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decisão política. A ideia basilar da democracia, deste modo, traduz-se na “determinação 

normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo”
40

. 

Com o término da Segunda Grande Guerra e a afirmação do constitucionalismo 

contemporâneo, uma preocupação maior com as questões sociais passa a ser o objeto de 

enfoque a ser destinado à defesa dos direitos humanos
4142

. Deste modo, na atualidade, os 

direitos humanos e os direitos fundamentais compõem as bases da efetivação do princípio 

democrático, visto que incitam e permitem aos cidadãos o exercício da Democracia, em 

termos de igualdade e da participação política. 

Por esse motivo, o exercício pleno da democracia só estará assegurado quando se 

fizer livre a participação política
43

. A democracia, vista sob esta perspectiva, não se restringe 

a uma forma de Estado ou de governo. Constitui um verdadeiro princípio “consagrado nos 

modernos ordenamentos constitucionais como fonte de legitimação do exercício do poder, 

que tem origem no povo, daí o protótipo constitucional dos Estados Democráticos”
44

. 

Em que pese o desejo de identificar, no Brasil, fragmentos de democracia direta 

propriamente dita, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1.º, parágrafo único, consagrou 

o valor da democracia direta através dos mecanismos assecuratórios da democracia 

conjugada, propiciadora de uma genuína combinação de formas de democracia direta com a 

democracia representativa. 

A democracia representativa apresenta-se como estágio imediatamente posterior à 

democracia direta. Origina-se por construção filosófica e teórica com o surgimento do Estado 

Nação. No que atine ao conteúdo político deste conceito, ao longo da história, pelo menos três 

linguagens foram utilizadas para falar de representação: pictural, segundo a qual o 

representante deve se assemelhar ou se colocar no lugar do representado; teatral, na qual o 
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representante deve interpretar, falar e agir de maneira a trazer vida ao representado, e jurídica, 

de acordo com a qual o representante deve agir para o representado, com o seu consentimento 

e/ou em seu interesse
45

. Estes os significados os quais a expressão pode adquirir, a depender 

da análise a ser abordada. Interessa-nos, por ora, a perspectiva jurídica do conceito. 

Sucintamente, pode-se conceituar a democracia representativa como “aquela em que 

o povo governa através de representantes escolhidos e reunidos em instituições, tais como 

parlamentos e congressos”
 46

. Este modelo de exercício democrático difundiu-se largamente 

pelos países do ocidente, sendo hoje o modelo de governo democrático com maior êxito de 

aplicabilidade, em virtude das dificuldades inerentes à adoção da democracia direta. 

A união conceitual que se deu, quando do surgimento do Estado-nação de modelo 

liberal, entre a ideia democrática de governo do povo à prática não democrática da 

representação, a democracia assumiu uma forma e dimensão totalmente novas
47

. O próprio 

Montesquieu, em O espírito das Leis
48

, anteviu, ao discorrer sobre a constituição inglesa, que, 

por ser impossível a reunião dos cidadãos em um corpo legislativo em um Estado de grandes 

proporções, estes devem escolher representantes para fazê-lo
49

. 

A representação, portanto, mostra-se necessária visto que a complexidade das 

relações sociais da contemporaneidade impossibilita a participação direta do indivíduo em 

                                                           
45

 VIEIRA, M. B. & RUNCIMAN, D. 2008. Representation. Cambridge. Polity Press. 2008, p. 6, apud 

ALMEIDA, Debora Rezende de. Pluralização da representação política: os desafios da legitimidade 

democrática, disponível em 

http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1519&Itemid=350, acesso 

em 20/10/2014). 
46

 AIETA, Vânia Siciliano. Ob. cit. p. 184. 
47

 Conferir DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, 1ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 2012, p. 43. Para o 

autor, “na prática, a representação não foi inventada pelos democratas, mas desenvolvida como uma instituição 

medieval de governo monárquico e aristocrático (ver, por exemplo, Mansfield 1968). Seus primórdios 

encontram-se, principalmente, na Inglaterra e na Suécia, nas assembleias convocadas pelos monarcas, ou às 

vezes pelos próprios nobres, para tratar de assuntos de Estado importantes: impostos, guerras, a sucessão do 

trono e assim por diante. No esquema típico, os convocados vinham de vários Estados que deviam representar e 

havia reuniões separadas para os representantes de cada um deles. Com o tempo, os Estados foram reduzidos a 

dois, lordes e comuns, que eram, é claro, representados em casas separadas (...)”. Em sentido parecido, consultar 

tese de doutorado de Debora Cristina Rezende de ALMEIDA para quem “representação, como ideia prática 

política, emerge  das instituições  medievais de governo monárquico e aristocrático, sem qualquer conexão com 

democracia, apesar de, na teoria política, a proeminência ser o da representação parlamentar”. (Repensando 

representação política e legitimidade democrática: entre a unidade e a pluralidade. 371f. Tese (Doutorado em 

Ciência Política). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, 2011, p. 

310). 
48

 O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco, São Paulo, Martins Fontes, 2000. 
49

 Em sentido similar, veja-se o conceito de democracia (liberal) representativa na obra do filósofo inglês John 

Stuart MILL descrita em Considerações sobre o Governo Representativo. Tradução de E. Jacy Monteiro. 

Biblioteca “Clássicos da Democracia”. 19. São Paulo: IBRASA, 1964. 



30 

todos os ambientes e/ou organismos deliberativos. Miranda
50

 elenca as características da 

democracia representativa: 

 

a) A possibilidade de ter o povo, sujeito de poder, uma vontade, actual ou 

conjectural, jurídica e politicamente eficaz; b) O reconhecimento, por motivos 

técnicos e materiais, da impossibilidade de o povo governar e, por isso, como 

sucedâneo, a necessidade de representação política; c) A concorrência da vontade do 

povo, manifestada pelo colégio de todos os cidadãos com direitos políticos, com a 

vontade manifestada pelos órgãos governativos de caráter representativo; d) A 

responsabilidade política dos governantes, titulares desses órgãos, através do 

cumprimento dos deveres constitucionais relativos ao exercício dos seus cargos e do 

dever de informação do povo e, especificamente, através da eleição geral do termo 

do mandato, de eleições parciais durante este ou de referendo. 

 

Entretanto, a representação política antecedeu à Democracia contemporânea como 

fato e como concepção, de modo que, nas primeiras manifestações do ideal representativo, 

não se pretendia uma volumosa participação popular
51

. Para Iris M. Young, professora de 

Ciência Política da Universidade de Chicago
52

, uma democracia forte deve conter em seu 

repertório procedimental institutos de democracia direta, tais como o do plebiscito. Deste 

modo, a sociedade torna-se mais plenamente democrática à medida que possui fóruns 

patrocinados pelo Estado e fomentados pela sociedade civil para discussões sobre políticas, 

com a possibilidade destes poderem influenciar procedimentalmente as decisões 

governamentais. 

A democracia representativa, deste modo, parece enfrentar uma crise de legitimidade 

frente ao descontentamento da população
53

. Observa-se um descompasso entre os 

objetivos/desejos dos representados e o que objetivam/concretizam os representantes eleitos. 

Para Amaral
54

, mostra-se impossível salvar a democracia representativa, porque ela carrega a 

contradição da impossibilidade de uma representação legítima (seu pressuposto), isto é, não-

eivada de manipulação. 

                                                           
50

 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de governo. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 47-48. 
51

 GUSSI, Evandro Herrera Bertone. A representação política. 201f. Tese (Doutorado em Direito do Estado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 135. 
52

 Representação política, identidade e minorias, Lua Nova  n.67 São Paulo  2006, disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452006000200006&lng=pt&nrm=iso, acesso 

em 30 de junho de 2014). 
53

 “Em um mundo tão centrado no individualismo, tornam-se imperiosas formulações que empreendam uma 

“nova teoria da democracia” através da valorização do conceito de cidadania e propiciem, de maneira 

inequívoca, a repolitização das práticas sociais, tornando a participação política bem mais que o ato de votar”. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice, o Social e o Político na pós -modernidade. São Paulo: 

Cortez, 1995. 
54

 AMARAL, Roberto. A democracia representativa está morta; viva a democracia participativa. In: Direito 

Constitucional: Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. Organizadores: Eros Roberto GRAU e Willis 

Santiago GUERRA FILHO. 1ª ed. 2ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 46. 



31 

Na direção oposta, tem-se que a democracia participativa recupera a concepção 

rousseauniana “de povo, povo ícone, o povo do contrato social, donde a democracia 

compreendida como o regime que possibilita a participação dos governados na formação da 

vontade governativa”
55

. Superando em qualidade democrática a democracia representativa, a 

democracia participativa dispõe de meios para pôr em prática políticas públicas
56

, porque 

mais antenadas com os anseios sociais, típico de movimentos de cunho político, os quais 

necessitam de deliberação e amadurecimento. 

Deste modo, o (formalmente) governo do povo se converte (materialmente) em 

governo para o povo. Não implica a substituição de um modelo de prática democrático por 

outro, mesmo porque ambos podem coexistir em uma mesma realidade sócio-política, visto 

que a democracia participativa evidencia-se mais legítima que a democracia meramente 

representativa, já que esta “como democracia – serve de fato para legitimar o grande governo 

moderno e para livrá-lo de praticamente todo controle”
57

. 

A democracia participativa, assim, mostra-se como o aprofundamento do modelo 

democrático e consiste numa participação mais efetiva e direta dos cidadãos nas decisões 

públicas e governamentais. Apresenta-se como um aperfeiçoamento da democracia 

representativa, ao revitalizá-la na “realização substantiva da legitimidade”
 58

. 

Após esta breve exposição, percebe-se que, na atualidade, a democracia direta pode 

parecer uma realidade difícil de ser alcançada na complexidade da vida em sociedade. 

Contudo, a democracia participativa pode, em convivência com a democracia representativa, 

contornar este déficit de legitimidade
59

, reaproximando os espaços de decisão estatal da 

sociedade civil organizada e dos organismos de participação popular como fator legitimador 

do exercício do poder estatal. 
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2.2 O IDEAL DEMOCRÁTICO E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 

 

Em uma leitura inicial do Texto Constitucional brasileiro, verifica-se de antemão que 

o princípio democrático e a soberania popular estão previstos no pórtico da Carta Magna, 

revelando sua condição inarredável quanto à condução do Estado brasileiro. Observa-se a 

preocupação do constituinte em proclamar a soberania popular, ratificando que todo o poder 

vem do povo. Esta constatação pode ser extraída já a partir do Preâmbulo
60

 da Constituição 

Federal de 1988, ao enunciar que os representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembleia Nacional
61

 para constituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, promulgam a Constituição que inaugura uma nova 

era democrática em nosso país. 

Conforme anota José Afonso da Silva
62

, a Assembleia Nacional Constituinte, ao 

enunciar que estava a fundar um Estado Democrático, superou o conceito de Estado 

Democrático clássico, como Estado de Direito, contraposto ao Estado despótico. “o artigo 

indefinido ‘um’ tem, no contexto, função diretiva importante, conotativa da ideia de que o 

objetivo era instituir um tipo diferente de Estado Democrático, com nova destinação – qual 

seja a de assegurar os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceito”
63

. 

Ao se referir a Estado Democrático de Direito, o constituinte refere-se ao Estado 

Constitucional descrito no artigo 1º da Carta de Outubro e seu parágrafo único, ao 

identificar a necessidade de edificação de uma sociedade pluralista a partir do primado 

da democracia e da soberania do poder (legítimo) oriundo do povo. 
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Segundo o parágrafo único, do art. 1.º, da CF/88, todo o poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Trata-se do princípio da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder
64

. 

Embora, a priori, identifique-se que a vontade do constituinte originário mostra-se como de 

assentar as premissas de um modelo de democracia representativa, permeado de soluções 

procedimentais de democracia direta, pode-se inferir que permeia o texto constitucional um 

espírito democrático. 

A Constituição de 1988, assim, representa um marco institucional importante no 

processo de descentralização que se difundiu no Brasil e na recomposição do elo entre Estado 

e setores populares, por meio do alargamento da participação social. Para além do direito do 

voto, a Carta Magna prevê mecanismos de participação direta como plebiscito, referendum e 

iniciativa popular e a introdução do controle social na produção de políticas públicas. 

De acordo com Denise Vitale, a Constituição Federal de 1988 afirmou, ineditamente 

na história brasileira, a democracia semidireta ou participativa, visto que o conceito de 

democracia adotado na Carta Magna não se limitou ao restabelecimento da capacidade eletiva 

dos cidadãos, ao restabelecer as eleições para presidente, governadores e prefeitos. Para além 

disto, o texto constitucional, “previu também a participação direta dos cidadãos nas decisões 

públicas. O anseio da sociedade pelo exercício mais amplo da soberania popular foi acolhido, 

com a indicação constitucional de institutos de democracia direta”
 65

. 

A Constituição Federal de 1988, deste modo, apresenta-se como marco na 

reaproximação do Estado brasileiro com a sociedade civil, por intermédio do incremento da 

participação popular como instrumento de construção da vontade política nacional. Para tanto, 

o constituinte previu mecanismos de participação direta da sociedade no processo legislativo, 
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 De acordo com o caput do art. 14, da CF/88, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
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a exemplo de instrumentos como plebiscito, referendum e iniciativa popular legislativa. Além 

disto, introduz o controle social na produção de políticas públicas. 

Indo além da enunciação de princípios políticos de democracia e Estado de Direito, 

respaldou a adoção de institutos participativos. Esta preocupação do constituinte deita raízes 

nos movimentos constituintes observados na Europa em fins da década de 70 do século 

passado, numa espécie de transconstitucionalismo
66

. 

Com efeito, a Constituição Portuguesa de 1976, com as reformas posteriores, 

especialmente as de 1982 e 1989, reclama em seu art. 2º como objetivo constitucional 

aprimorar a democracia participativa, estabelecendo, ainda, em seu art. 9º, alínea c, ser tarefa 

do Estado Português assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na 

solução dos problemas nacionais. 

A Constituição Espanhola, de igual modo, em várias passagens, exorta à necessidade 

de diálogo democrático entre o Estado e a população, ao prescrever, por exemplo, “o direito 

de participar de assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes, livremente 

eleitos por eleições periódicas em sufrágio universal (art. 23, nº 1), ou, em outro exemplo, ao 

determinar que a lei regulará a audiência dos cidadãos, diretamente ou através das 

organizações e associações reconhecidas por lei, no procedimento de elaboração das 

disposições administrativas que os afetem (art. 105, alínea a). 

Como observa Canotilho
67

, o “Estado Constitucional é mais um ponto de partida que 

um ponto de chegada. É produto do desenvolvimento constitucional no actual momento 

histórico. A constituição é uma estrutura política conformadora do Estado”. 

Neste cenário, a opção política fundante da ordem constitucional em vigor, elegeu, 

dentre outros valores, o ideal democrático como elemento de toque do núcleo essencial do 
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ideal de Estado que se pretendeu fundar com a Assembleia Nacional Constituinte que 

culminou com a Constituição Federal de 1988
68

. 

Para José Afonso da Silva, a falência do modelo de Estado Liberal, suplantado pelo 

Estado Social, funda-se no motivo segundo qual a igualdade formal, ali assegurada, não se 

mostrou capaz de produzir igualdade na vida concreta (igualdade material). O Estado Social 

de Direito, contudo, embora tenha se imposto sobre o antecessor, “não foi capaz de assegurar 

a Justiça Social, nem a autêntica participação democrática do povo no processo político”
69

, ao 

se assentar no princípio da soberania popular. 

O Estado Democrático de Direito possui como característica distintiva, segundo 

Lênio Luiz Streck e Luís Bolzan de Morais
70

, “ultrapassar não só a formulação do Estado 

Liberal de Direito, como também a do Estado Social de Direito – vinculado ao welfare state 

neo-capitalista – impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de 

transformação da realidade”. Desta forma, ao qualificar o Estado, o termo democrático, assim 

posto, determina que “todo o restante do texto constitucional pode ser entendido como uma 

explicitação do conteúdo dessa fórmula política”
71

. 

Segundo Canotilho
72

, “o Estado só se concebe hoje como Estado Constitucional. O 

Estado constitucional, para ser um estado com as qualidades identificadas pelo 

constitucionalismo moderno, deve ser um Estado de direito democrático”. Logo, o Estado 

Democrático de Direito concilia Estado Democrático e Estado de Direito, sem resumir-se à 
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 A bem da verdade, denominar o movimento constituinte da década de 80 do século passado como “Assembleia 
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reunião formal dos elementos destes dois tipos de Estado, ao incluir a legitimação do 

exercício do poder, como manifestação da soberania deste Estado, à participação do cidadão 

nas decisões políticas e na (re)ordenação do Estado. 

O Estado Constitucional Democrático de Direito
73

, para além do Estado de Direito, 

estrutura-se como Estado Democrático, legitimado pelo povo e pelo princípio da soberania 

popular. O elemento democrático, assim posto e analisado, não foi apenas introduzido para 

reclamar a necessidade de legitimação do exercício do poder, mas sim conclamar a 

participação popular na vida política da sociedade brasileira. 

 

 

2.3 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E LEGITIMIDADE DAS DECISÕES 

ESTATAIS 

 

Para justificar a necessidade de chegarmos à democracia participativa enquanto 

modelo democrático aperfeiçoado, Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma que “o direito 

de voto, antiga e nobre conquista da evolução política inglesa e da Revolução Francesa, tem 

sido considerado como a participação política por excelência”
74

. A partir desta afirmação, e 

em uma análise perfunctória, pode-se afirmar que, durante mais da metade do Século XX, 

acreditou-se que o modelo de democracia representativa apresentava-se como ideal do 

primado democrático, chegando a confundir-se com o próprio conceito de democracia. Este 

modelo, contudo, isoladamente, não mais reflete as necessidades e legitimação do poder 
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 Marcelo Neves entende que “no Estado Democrático de Direito, os procedimentos constitucionais possibilitam 
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estatal. 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o ideal democrático contido e espalhado no 

texto da Constituição Federal de 1988 impõe a ativa participação popular como forma de 

legitimação da atividade estatal, ao depositar no povo a prerrogativa de exercício do poder. 

Este cenário se justifica visto que um dos pilares do Estado Democrático Constitucional de 

Direito apresenta-se como a participação da população nas decisões estatais (por intermédio 

de institutos democráticos como o referendo, o plebiscito, consultas e audiências públicas). 

Estes instrumentos de participação popular/social surgem, portanto, a partir da necessidade de 

abertura à atuação de interesses não homogêneos em uma sociedade complexa. 

As transformações pelas quais passou o conceito de democracia, como visto antes, 

possibilitou tal amadurecimento institucional, tendo como reflexo a aproximação do Estado e 

da coletividade, integrando-os. Deste modo, o estudo do Estado e da soberania popular atrela-

se ao acerto e à efetividade das decisões estatais acerca dos conflitos intersubjetivos, 

produzidas mediante pleno debate ou discussão, em um ambiente de democracia deliberativa, 

ou em um cenário que permita este exercício de aproximação entre a sociedade e o espaço 

público, em condições isonômicas. 

A democracia participativa figura como forma de exercício do poder, baseada na 

participação dos cidadãos na construção das decisões política/estatais, coexistindo, em nosso 

sistema constitucional, com a democracia representativa. Esta forma de exercício do poder 

estatal, apresenta-se, em um modelo de democracia amadurecida, como a única via legítima 

para a tomada de decisões de ampla repercussão social
75

. Com efeito, 
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 Para John RAWLS: “(...) Cuando los ciudanos deliberan, intercambian puntos de vista y exponen sus razones 
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pública”. Barcelona: Paidós, 2001, p 163). 
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O Estado democrático-participativo conduzir-nos-á, ao mesmo passo, ao Estado de 

Direito da terceira dimensão, mais seguro, mais aperfeiçoado e mais sólido na 

garantia das liberdades que o tradicional Estado de Direito do liberalismo – o da 

primeira dimensão – ou aquele outro, que o neoliberalismo está arruinando, o da 

segunda dimensão, gerado nas entranhas do Estado social
76

. 

 

Vista deste modo, que a democracia hodierna “exige a instituição de um sistema de 

decisões populares diretas, que resolvam as questões coletivas fundamentais e estabeleçam 

diretrizes vinculantes para os órgãos de governo”
77

. Ademais, a democracia, conforme 

estipulado pela Carta de Outubro, assenta-se na premissa da participação, direta ou indireta, 

do povo no poder. Deste modo, “o princípio participativo caracteriza-se pela participação 

direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo”
78

. 

Na relação que se estabelece entre Sociedade e Estado, a legitimidade da decisão 

estatal, sempre que possível, não deve repousar em procedimentos que concentrem a 

manifestação do poder e da autoridade estatal. Haverá momentos, por óbvio, que a decisão 

dos atos de governo ou dos órgãos públicos, os quais materializam o exercício do poder, 

devem ser tomados sem qualquer espécie de consulta popular ou possibilidade de exercício 

desta consulta. Mas esta não deve ser a regra para as decisões estatais que alcancem o tecido 

social. 

A abertura democrática desta relação Sociedade/Estado permite a otimização da 

congruência entre a realidade social e o conteúdo das decisões oriundas dos órgãos estatais, 

aproximando estas decisões do princípio democrático contido na Carta de Outubro, enquanto 

conquista inarredável do Estado Constitucional Democrático de Direito. Pode-se, nesta 

perspectiva, afirmar que “hoje a questão central na disputa em torno do sentido da democracia 

encontra-se justamente na definição da natureza e da posição que podem e/ou devem ocupar a 

participação e a deliberação de cidadãos e cidadãs no Estado Democrático de Direito”
79

. 

Na constatação de Norberto Bobbio
80

, “a exigência, tão frequente, nos últimos anos, 
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de maior democracia exprime-se como exigência de que a democracia representativa seja 

ladeada ou mesmo substituída pela democracia direta”. Assegurar a participação de 

representantes da sociedade ou de grupos sociais que reivindiquem espaço deliberativo no 

âmago dos espaços públicos de decisão apresenta-se, assim, imperioso. 

Na interpretação liberal, segundo Habermas, os cidadãos não se distinguem 

essencialmente das pessoas privadas que fazem valer seus interesses pré-políticos contra o 

aparelho de Estado. Por outro lado, na interpretação republicana, a cidadania se atualiza 

somente na prática de autodeterminação coletiva
81

. Deste modo, permite-se àqueles que serão 

diretamente alcançados pela decisão a participação ativa na elaboração da decisão. 

Conforme anota Lucas, a participação não só ajuda as pessoas a interpretarem o 

fenômeno do governo como uma forma de ação, e não um mero tipo de acontecimento, mas 

leva-as a criticar a partir do ponto de vista de agentes, e não de espectadores
82

. Deste modo, a 

repartição na condução dos interesses públicos entre a sociedade civil e o Estado otimiza a 

democracia participativa, a legitimidade e a representatividade.  

Ademais, houve a superação do monopólio do interesse público pelo Estado. A 

clássica distinção entre público e privado, Estado e sociedade civil não mais possui contornos 

tão nítidos. A formação democrática da vontade retira suas forças de pressupostos 

comunicativos os quais permitam a todos influenciarem no espaço público. Neste ponto, cabe 

transcrever o pensamento de Habermas
8384

, para quem 

Assim como no modelo liberal, também na teoria do discurso os limites entre o 

Estado e a sociedade são respeitados; mas aqui a sociedade civil, como a base social 

de espaços públicos autônomos, distingue-se tanto do sistema da ação econômica 

quanto da administração pública. E dessa visão da democracia segue-se 

normativamente a exigência de um deslocamento do centro de gravidade da relação 

entre os recursos representados pelo dinheiro, pelo poder e pela solidariedade, dos 

quais as sociedades modernas se valem para satisfazer sua necessidade de integração 

e de regulação. As implicações normativas saltam à vista: a força da integração que 

tem a solidariedade social, não obstante não mais poder ser extraída somente das 

fontes da ação comunicativa, deve poder desenvolver-se com base em espaços 

públicos autônomos amplamente diversificados e em procedimentos de formação 

democrática da opinião e da vontade políticas, institucionalizadas em termos de 
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 Ao analisar a teoria discursiva de Habermas, anota Marcelo Neves que “a teoria do discurso pretende 
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procedimento democrático de formação da vontade estatal”. (ob. cit. p. 116). 
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Estado de Direito; e, como base no meio do Direito, deve ser capaz de afirmar-se 

também contra os outros dois poderes – o dinheiro e o poder administrativo.  

Assim, em uma perspectiva democrática deliberativa, o conceito de legitimidade no 

Estado democrático de Direito mostra-se determinado pela possibilidade de existência de um 

espaço público diferente da esfera estatal em que haja a comunicação livre e o exercício ativo 

da cidadania. Não por outra razão, pode-se afirmar que defende que uma Constituição mostra-

se legítima quando permite a mediação entre os membros da sociedade, os quais se 

relacionam, deste modo, perante os outros, como cidadãos
85

. 

A participação popular nas decisões estatais, deste modo, constitui, uma liberdade 

que deve ser garantida e procedimentalizada em seu exercício
86

. Porém, como lembra Seabra 

Fagundes
87

 “é, no entanto, de advertir que a afirmação que todo poder emana do povo não 

basta, se não se transfere à efetividade por desdobramentos textuais e, na prática, pela 

projeção factual que supõe no dia a dia da vivência das instituições”. 

A participação popular que permite a democracia mostra-se como aquela que 

possibilita aos cidadãos influenciar permanentemente o uso do poder estatal na escolha dos 

rumos sociais e econômicos, na edição de normas e implementação de direitos em um cenário 

democrático participativo
88

. Sendo assim, a Constituição conforma não só o Estado como 
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também a sociedade, de forma a possibilitar a permanente mobilização e participação da 

mesma nos assuntos estatais. 

A participação popular, neste contexto de Estado Constitucional Democrático, 

constitui um comportamento político no qual o cidadão toma parte das decisões do Estado, já 

que democracia e participação se exigem e se complementam. O regime será tanto mais 

democrático quanto tenham sido mecanismos procedimentais de participação da sociedade 

civil nas decisões estatais, a partir de mecanismos jurídicos de participação permanentes e 

efetivos. Como bem acentua Goffredo Telles Junior
89

, embora possa assumir formas diversas, 

“na sua essência, a democracia é sempre um regime que procura assegurar a penetração da 

vontade dos governados nos órgãos planejadores do governo”.  

A Constituição de 1988, ao instituir, em seu artigo 1º, parágrafo único, que todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

agregou a representação política aos instrumentos de participação popular direta. A 

Constituição combina representação e participação direta, adotando, assim, a democracia 

participativa
90

. 

Deste modo, enquanto legitimadora da atuação estatal, a democracia participativa 

preserva a realidade do Estado (e a própria democracia representativa), superando a dicotomia 

entre representantes e representados, ao recuperar, guardadas as devidas proporções e os 

séculos que distanciam as experiências democráticas da atualidade, o velho ideal da 

democracia grega: a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida pública
9192
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3 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E RISCO DEMOCRÁTICO 

3.1 CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS 

 

O controle de constitucionalidade figura como criação do constitucionalismo 

clássico, tendo como marco inicial a célebre decisão proferida pela Suprema Corte norte-

americana no caso Marbury vs. Maddison, em 1803
93

. Naquela oportunidade, ficou registrado 

                                                                                                                                                                                     
constituem uma variável relevante da reprodução do mundo da vida. Isso é incontestável. Mas Habermas 

sobrecarrega, com sua pretensão consensualista, o mundo da vida enquanto horizonte dos agentes comunicativos 

ou da construção da intersubjetividade. A “racionalização discursiva do mundo da vida”, relacionada à sua 

diferenciação do “sistema”, seria o elemento identificador da modernidade. Embora a contribuição habermasiana 
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de comunicação não estruturadas sistematicamente, afigura-se-me imprescindível a sua releitura à luz da teoria 

dos sistemas” (Marcelo Neves, Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a 

partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 125) 
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que os diplomas legislativos que conflitem com o texto constitucional devem ser declarados 

nulos, em obediência ao princípio da supremacia constitucional
94

. 

A decisão proferida pela Corte norte-americana não se afigura como ato isolado no 

tempo e no espaço
95

. Seus antecedentes históricos remontam ao direito inglês, por obra de 

Edward Coke
96

. Segundo noticia Sérgio Moro, na Inglaterra, em 1610, o Chief Justice 

Edward Coe, no conhecido Dr. Bonhams Case
97

, já havia admitido a possibilidade de controle 

judicial dos atos do Parlamento. Neste sentido, traz-nos Streck e Bolzan de Morais que
98

 

 

[...] a doutrina cunhada por Edward Coke foi exportada para os Estados Unidos, o 

que pode se ver em muitas sentenças anteriores à Constituição de 1787. Com efeito, 

os colonos encontram em Coke e em Locke seus mentores jurídicos diretos. Ambos 

são herdeiros da grande tradição jusnaturalista européia, na medida em que 

expressamente apóiam sua concepção de um parâmetro normativo superior às leis 

positivas: o Direito Natural, que é a expressão de uma lex eterna e lex legum, Lei 

para todas as leis. O Bonham´s case de 1610 recorda expressamente esses dois 

caracteres: even in Act of Parliement made against Natural equity is void in itself; 

for “iura naturae sunt immutabilia” and they are “leges legum. 

 

Somente a partir da Constituição da Áustria, em 1920, surge na Europa um modelo 

de jurisdição constitucional pautado em um modelo de Tribunal Constitucional, desta vez sob 

inspiração do pensamento jurídico de Hans Kelsen
99

. 
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O controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos
100

, deste 

modo, passa a figurar como um dos mais importantes pilares fundamentais na defesa da 

Constituição e de sua supremacia, o que levou diversas constituições do mundo moderno a 

buscarem uma nova sistematização do Poder Judiciário mediante a criação de uma Corte 

Constitucional. O sistema nestes termos preconizado reloca o controle de constitucionalidade 

para uma organização mais ampla de uma jurisdição constitucional. 

A jurisdição constitucional, assim ensaiada, coloca-se como um dos pressupostos do 

Estado Democrático do pós-guerra, ao aperfeiçoar o sistema de divisão de poderes, alocando-

se como contrapeso entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo
101

. 

A adoção de um modelo de controle de constitucionalidade, contudo, afigura-se 

como uma opção política
102

. Em uma perspectiva histórica, aponta Marcos Barbosa Pinto
103

, 

que a tarefa de guardar a Constituição já esteve confiada a órgãos mais políticos do que o 

Judiciário, como os Éforos em Esparta, o Senado em Roma e os Tribunos na França, bem 

como, no caso brasileiro, pelo poder moderador exercido pelo Imperador do Brasil sob o 
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regime da Constituição de 1824. Prevalece, contudo, a preferência pela entrega deste 

exercício ao Poder Judiciário ou a um órgão que, não compondo a estrutura do Judiciário
104

, 

assemelha-se a este em procedimento e garantias de seus membros. 

O modelo difuso, de inspiração estadunidense, por outro lado, caracteriza-se por ser 

exercitável em face de um caso concreto, podendo ser realizado por qualquer órgão do Poder 

Judiciário. De acordo com Baracho, com arrimo em observação de Jean Marcou, a justiça 

constitucional dos Estados Unidos da América não apresenta a dimensão orgânica que lhe é 

dada na Europa, desde que ela não exerce uma função exclusivamente confiada a um órgão 

jurisdicional, especialmente criado para estes feitos. Para tanto, afirma Baracho que o sistema 

norte-americano de judicial review reveste-se de características, por ser difuso e 

desconcentrado (visto que todos os Tribunais podem apreciar a constitucionalidade de uma 

lei); é concreto (pois opera e efetua-se no quadro de um processo, por ocasião da aplicação de 

uma lei); e é realizado a posteriori, porque intervém após a promulgação da lei
105

. 

O controle concentrado de constitucionalidade, que nasce com vistas ao benefício 

exclusivo da ordem jurídica e da preservação da força normativa da Constituição, 

experimentou significativo avanço técnico-científico a partir da instalação e consolidação das 

Cortes Constitucionais na Europa Continental, especialmente no pós-segunda Guerra 

Mundial
106

. A produção jurisprudencial destas cortes demonstrou que o processo 
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Estado de Direito Democrático na sociedade contemporânea. A Justiça constitucional vela pelo respeito à 

Constituição e os direitos fundamentais, como a melhor forma de enquadramento jurídico dos sistemas políticos. 

As mutações que ocorreram na Europa, no curso dos últimos anos, demonstram essa nova visualização 

decorrente do Direito Constitucional Jurisprudencial. As Cortes constitucionais são chamadas a apreciar as 

grandes políticas e reformas, conduzidas por intermédio do legislativo. Este procedimento democrático, por meio 

do direito, efetiva um novo modelo de constitucionalismo triunfante. O sentido desta influência do direito e da 

justiça na política vem, continuamente, sendo efetivada. Esta complexa questão leva a novas buscas dos 

elementos de conhecimento e reflexão indispensável à melhor compreensão deste fenômeno de refletir da 

maioria dos sistemas políticos contemporâneos. O sucesso da justiça constitucional encontra novos caminhos 

para consolidação da democracia e superação dos regimes autoritários, com respostas para várias controvérsias 

existentes nas democracias ocidentais. Para vencer as crises da representação política, a Justiça constitucional 

consolida-se como um verdadeiro contra poder, como garantia apreciável e necessária. Pode-se dizer que é uma 

espécie de certo declínio da política. As liberdades e os direitos fundamentais invocados e defendidos pelos 
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constitucional apresenta-se como instrumento necessário para a manutenção do sistema de 

freios e contrapesos e na preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

A premissa teorética que legitima o controle de constitucionalidade das leis e atos 

normativos, como sabido, assenta-se no ideal de supremacia do texto constitucional sobre as 

demais normas do ordenamento jurídico
107

. Enquanto nos Estados Unidos o judicial review já 

se encontrava em pleno funcionamento, na Europa continuava apegada ao dogma da 

supremacia do parlamento. Segundo José Adércio Sampaio Leite
108

,  

 

A Europa, enquanto isso, batia-se com os espectros de seu passado, no máximo 

fazendo concessões à possibilidade de o judiciário – ou uma corte especializada – 

servir de árbitro de contendas entre órgãos ou entidades estatais (Reichtgericht o 

Tribunal do Império austríaco de 1867) ou promover a garantia de certos direitos 

constitucionais (Constituição austríaca de 1867 e suíça de 1874) com assimilação 

apenas periférica e, assim mesmo, tímida do modelo americano (Noruega, a partir de 

1866, Portugal e Grécia por volta dos anos 70 do século XIX). O início do século 

XX trouxe, contudo, a engenhosidade de Hans Kelsen, que partindo desses 

precedentes, desenvolveu um sistema de controle de constitucionalidade 

concentrado em um órgão jurisdicional. (...) 
 

A supremacia do Parlamento que prevaleceu durante considerável período na Europa 

continental, assenta-se no primado da ideologia legalista e do receio que os revolucionários 

liberais nutriam diante da magistratura, como representante das monarquias absolutistas. O 

dogma da superioridade do Parlamento, “enquanto representante da vontade geral da nação, 

ou, o que é o mesmo, da supremacia da lei, impediu que se institucionalizasse um controle por 

outro órgão, que não fosse o próprio Parlamento”
109110

. 

                                                                                                                                                                                     
juízes, superaram a fase em que eram reclamados por revoluções e assembleias. Com a crise dos parlamentos, a 

palavra é dada à Justiça constitucional e o constitucionalismo contemporâneo demonstra essa nova tendência. 

(BARACHO, José Alfredo de Oliveira Baracho. Ob. cit. p. 94 
107

 Como anota BONAVIDES, “A consequência dessa hierarquia é o reconhecimento da superlegalidade 

constitucional’, que faz da Constituição a lei das leis, a lex legum, ou seja, a mais alta expressão jurídica da 

soberania. O órgão legislativo, ao derivar da Constituição sua competência, não pode obviamente introduzir no 

sistema jurídico leis contrárias às disposições constitucionais: essas leis se reputariam nulas, inaplicáveis, sem 

validade, inconsistentes com a ordem jurídica estabelecida” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 

Constitucional. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 297). 
108

 LEITE, José Adércio Sampaio. As sentenças intermediárias de constitucionalidade e o mito do legislador 

negativo. In: Hermenêutica e jurisdição constitucional. José Adércio Sampaio Leite e Álvaro Ricardo de 

Souza Cruz, organizadores. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, pág. 159/194. p. 161. 
109

 DINIZ, Marcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e Hermenêutica Constitucional. 2ª ed. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2002, p. 124. 
110

 Após a revolução francesa, a Constituição de 1791 aplicou a ideia de que o parlamento, por representação, 

exprime soberanamente a vontade do povo. Este conceito se perpetuou. Afirma Kelsen: (...) Tendo o povo se 

vinculado desse modo, as leis ordinárias aprovadas pelo legislador popular que desprezassem uma disposição 

constitucional deveriam ser consideradas irregulares, visto que em todo Estado a soberania, popular ou não, só 

pode ser exercida nas condições estabelecidas pela própria ordem jurídica vigente. Seria assim reaberta a 
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Analisada deste modo, a situação na Europa invocava a impossibilidade do 

estabelecimento de qualquer procedimento de controle dos atos do Parlamento por outro 

órgão do Estado. A presença do Estado pareceu reduzir-se à forma legal do Direito, de modo 

onipresente, razão pela qual cogitar controle da constitucionalidade dos atos do Legislativo 

figurava como negação da própria essência do Estado. 

No direito brasileiro, a matéria vem sendo tratada desde a Constituição Imperial de 

1824, tendo assumido diversos matizes nesta trajetória de amadurecimento. O controle de 

constitucionalidade hoje exercido pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, em nada se 

assemelha ao controle de constitucionalidade das leis previsto na primeira constituição 

brasileira. 

Com efeito, sob a vigência da Constituição Imperial de 1824, não se conheceu 

controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, em parte porque sob a 

perspectiva daquela constituição vigorava uma ordem constitucional semi-rígida
111

. A 

Constituição do Império depositou no Parlamento, consagrando a soberania deste, a 

prerrogativa de velar pela preservação da Constituição
112

, com nítida inspiração no 

                                                                                                                                                                                     
possibilidade de organizar um controle da validade constitucional das leis. Acaso o próprio Sieyés, esse grande 

teórico da soberania popular, não combinava sua definição do regime representativo – no qual, dizia ele, o povo 

quer através da assembleia de seus representantes – com a instituição de um colégio ‘constitucional’, que teria 

como encargo anular as leis que violassem a Constituição? O instituto preconizado por Sieyés só foi introduzido, 

porém, no ano VIII, quando as ideias sobre a soberania popular passavam por um eclipse completo e o corpo 

legislativo havia perdido os títulos e as qualidades que, a partir de 1789, o haviam tornado grande. No tempo da 

Revolução, o projeto de controle das leis apresentado por Sieyés estava fadado ao insucesso. Partindo do 

princípio de que o ato do legislador é ato do próprio povo, a Revolução tomara uma direção diametralmente 

oposta aos institutos que permitem contestar a validade das leis (KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional. 

Martins fontes, p. 203-204). 
111

 Art. 178. É só constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e 

aos Direitos Políticos, e individuaes dos Cidadãos. Tudo o que não é constitucional póde ser alterado sem as 

formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinárias. 
112

 Art. 15. É da atribuição da Assembleia Geral. 

... 

VIII. Fazer Leis, interpreta-las, suspende-las e revoga-las. 

IX. Velar na guarda da Constituição e promover o bem geral da Nação. 
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constitucionalismo francês
113

. Não havia, portanto, espaço neste cenário constitucional “para 

o mais incipiente modelo de controle judicial de constitucionalidade”
114

. 

Com a Constituição Republicana de 1981, o Estado Brasileiro, sob influência da 

experiência do judicial review norte-americano, passa a adotar o modelo de controle de 

constitucionalidade. O fez, porém, com algumas adaptações, optando pelo controle difuso de 

constitucionalidade. A possibilidade de exercício deste controle difuso de constitucionalidade 

veio plasmado no Decreto n. 848, de 11-10-1890, sendo explicitado posteriormente pela Lei 

de n. 221, de 20-11-1894, que, em seu art. 13, § 10, previu que os juízes e tribunais 

apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as 

leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com 

as leis ou com a Constituição. 

Esta primeira constituição republicana não previu expressamente a competência 

original da Suprema Corte para o exercício direto do controle de constitucionalidade, mas 

reservou competência desta para apreciação da matéria em seu 59, § 1º, a e b), daquilo que 

pode ser apontado embrionariamente como um (proto)recurso extraordinário
115

. 

Sobre este sistema de controle de constitucionalidade, chegou a alardear Rui Barbosa 

uma pretensa superioridade de sua formulação quando em comparação ao modelo 

estadunidense. Afirmou Rui Barbosa que (sic)
116
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 Conforme observa PIMENTA BUENO, constitucionalista do império, “Só o poder que faz a lei é o único 

competente para declarar por via de autoridade ou por disposição geral e obrigatória o pensamento, o preceito da 

vida. Só ele e exclusivamente ele é quem tem o direito de interpretar o seu próprio ato, suas próprias vistas, sua 

vontade e seus fins. Nenhum outro poder tem o direito de interpretar por igual modo, já que por nenhuma lei lhe 

deu essa faculdade, já porque seria absurda a que lhe desse” (José Antonio Pimenta BUENO, Direito Público 

brasileiro e análise da Constituição do Imperio, Brasília: Senado Federal, 1978, p. 69, apud MENDES, Gilmar 

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustatov Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª 

ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1194. 
114

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustatov Gonet. Ob. cit. p. 

1194. 
115

 Art. 59 – Ao Supremo Tribunal Federal compete: 

(...) 

§ 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instancia, haverá recurso para o Supremo Tribunal 

Federal: 

a) Quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do Tribunal do 

Estado for contra ela; 

b) Quando se contestara validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados em face da Constituição, ou das 

leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos estes atos, ou essas leis impugnadas. 
116

 Rui Barbosa. Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal, Capital Federal: 

Companhia Impressora, Rua do Ouvidor, nº 9, 1983, p. 56/58 
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Esta competencia dos tribunaes, porém, como se vê, não resulta de clausulas 

expressas, que po- sitivamente a declarem. "Conta-se de um inglez intelligente", diz 

BRYCE 2, "a cujos ouvidos tendo soado que a suprema corte federal fora creada, 

para protegera Constituição, e tinha o poder de an-nullar as más leis, gastou dois 

dias em revolvel-a, á cata dos textos recommendados á sua admira-ção. Não admira 

que os não encontrasse; pois não ha palavra, na Constituição, a tal respeito". Já 

HAMILTON dissera, no Federalista'. " Convem notar que esta doutrina decorre, não 

de pre ceito especial na Constituição, mas da theoria geral de toda as Constituições 

limitadas." 

O unico lance da Constituição americana, onde se estriba illativamente o juizo, que 

lhe attribue essa intenção, é o do art. III, secç. 2ª, cujo teor resa assim : "O poder 

judiciario esten-der-se-ha todas as causas, de direito e equidade, que nascerem desta  

Constituição, ou das leis dos Estados Unidos ". 

Não se diz ahi que os tribunaes sentencearão sobre a validade, ou invalidade, das 

leis. Apenas se estatue Constituição, como conformes, ou contrarias que conhecerão 

das causas regidas pela a ella. 

Muito mais concludente é a Constituição brasileira. 

Nella não só se prescreve que 

"Compete aos juizes ou tribunaes federaes processar e julgar as causas, em que 

alguma das partes fundar a acção, ou a defesa, em disposição da Constituição 

Federal (art. 6o, a); " 

Como, ainda, que 

"Das sentenças das justiças dos Estados em ultima instancia haverá recurso para o 

Supremo Tribunal Federal, quando se ques-tionar sobre a validade de tractados e leis 

federaes, e a decisão do tri-bunal do Estado for contra ella." (Art. 59, § Iº, a.) 

A redacção é claríssima. Nella se reconhece, não só a competencia das justiças da 

União, como a das jus liças dos Estados, para conhecer da legitimidade das leis 

perante a Constituição. Somente se estabelece, a favor das leis federaes, a garantia 

de que, sendo contraria á subsistencia delias a decisão do tribunal do Estado, o feito 

pode passar, por via de recurso, para o Supremo Tribunal Federal. Este ou revogará 

a sentença, por não procederem as razões de nullidade, ou a confirmará pelo motivo 

opposto. Mas, numa ou noutra hypothese, o principio fundamental é a auctoridade, 

reconhecida expressamente no texto constitucional, a todos os tribunaes, federaes, 

ou locaes, de discutir a constitucionalidade das leis da União, e applical-as, ou 

desapplical-as, segundo esse criterio. 

 

A ênfase conferida pela Constituição de 1981 ao controle difuso em detrimento do 

controle concentrado de constitucionalidade deve-se ao pensamento jurídico de Rui Barbosa, 

para quem, por ser vedado aos tribunais intervirem na elaboração e aplicação das leis, a 

revisão judicial dos atos normativos deveria ficar restrita ao controle pela via de exceção. 

A Constituição de 1934, por seu turno, introduz grandes mudanças no sistema de 

controle de constitucionalidade brasileiro. Pioneiramente, a Constituição consagrou a 

competência do Senado Federal para “suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer 

lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo 

Poder Judiciário” emprestando efeito erga omnes à decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal
117

. Disposição que ainda hoje pode ser vista na Constituição Federal de 1988, quando 
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 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Teoria das constituições rígidas, p. 170, apud MENDES, Gilmar 

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustatov Gonet. Ob. cit. p. 1196. 
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da apreciação pelo Supremo Tribunal Federal constitucionalidade/inconstitucionalidade de lei 

suscitada pela via difusa
118

. 

Outra inovação importante da Constituição de 1934 a respeito do controle de 

constitucionalidade de leis foi prever o princípio da reserva de plenário, previsto no art. 179 

daquela Carta Política
119

. Contudo, o grande avanço da Constituição de 1934 no que atine ao 

controle de constitucionalidade das leis pode ser apontado como a criação da possibilidade da 

representação interventiva, confiada ao Procurador Geral da República, nas hipóteses de 

ofensa aos princípios consagrados no art. 7º, I, a a h, da Constituição
120

. 

A Constituição de 1937, por seu turno, exprime um retrocesso no sistema de controle 

de constitucionalidade brasileiro. Com efeito, com a superveniência do Golpe de Estado, esta 

Carta Política, notadamente autoritária, sequer foi cumprida pelos próprios titulares do Poder 

à época
121

. Vale registrar que
122

 

 

Embora não tenha introduzido qualquer modificação no modelo difuso de controle 

(art. 101, III, b e c), preservando, inclusive, a exigência de quórum especial para a 

declaração de inconstitucionalidade (art. 96), o constituinte rompeu com a tradição 

jurídica brasileira, consagrando, no art. 96, parágrafo único, princípio segundo o 

qual, no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do 

Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou 

defesa de interesse nacional de alta monta, poderia o Chefe do Executivo submetê-la 

novamente ao Parlamento. Confirmada a validade por 2/3 de votos em cada uma das 

Câmaras, tornava-se insubsistente a decisão do Tribunal. 
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 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

... 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal; 
119

 Art 73 - A Corte Suprema, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, 

compõe-se de onze Ministros.   

§ 1º - Sob proposta da Corte Suprema, pode o número de Ministros ser elevado por lei até dezesseis, e, em 

qualquer caso, é irredutível. 

§ 2º - Também, sob proposta da Corte Suprema, poderá a lei dividi-Ia em Câmaras ou Turmas, e distribuir entre 

estas ou aquelas os julgamentos dos feitos, com recurso ou não para o Tribunal Pleno, respeitado o que dispõe o 

art. 179. 

(...) 

Art 179 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes, poderão os Tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público. 
120

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustatov Gonet. Ob. cit. p. 

1197. De se registrar que a Constituição Federal de 1988, da forma similar, prevê o instituto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Interventiva, em seu art. 34, VII. 
121

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 367 
122

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustatov Gonet. Ob. cit. p. 

1198. 
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Com a superveniência da Constituição de 1946, o controle de constitucionalidade 

adquire novos ares. Com efeito, nesta ordem constitucional, o modelo de representação 

interventiva introduzida pela Constituição de 1934 foi restabelecido e aperfeiçoado. A 

propositura desta ação competia, mais uma vez, ao Procurador Geral da República, para fins 

de intervenção federal nas hipóteses de violação dos princípios sensíveis previstos no artigo 

8º, parágrafo único, combinado com o art. 7º, inciso VII, da referida Carta Política
123

. De 

outra banda, restaurou-se o controle de constitucionalidade concreto, nos termos do art. 101, 

III, a, b e c, do Texto Constitucional
124

. 

A partir da Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965, instituiu, ao 

lado, da representação interventiva, e nos mesmos moldes, o controle abstrato de normas 

estaduais e federais
125

. 

O caminhar dos fatos e o desenrolar da história nos levou a um período ditatorial, 

que seria regido juridicamente pela Carta Constitucional de 1967/69. Sob esta ordem jurídica, 

o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro manteve o controle difuso e a ação 

direta de inconstitucionalidade foi mantida, nos moldes como previsto na Constituição de 

1946, com a Emenda n. 16/65
126

. 

A Constituição Federal de 1988, por fim, amplia significativamente o modelo de 

jurisdição constitucional. Na ordem constitucional em vigor, o controle de constitucionalidade 
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 Art 7º - O Governo federal não intervirá nos Estados salvo para:  

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios: 

a) forma republicana representativa;  

b) independência e harmonia dos Poderes;   

c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções federais correspondentes;  

d) proibição da reeleição de Governadores e Prefeitos, para o período imediato;'  

e) autonomia municipal;  

f) prestação de contas da Administração;  

g) garantias do Poder Judiciário.  

Art 8º - A intervenção será decretada por lei federal nos casos dos nº s VI e VII do artigo anterior.  

Parágrafo único - No caso do nº VII, o ato argüido de inconstitucionalidade será submetido pelo Procurador-

Geral da República ao exame do Supremo Tribunal Federal, e, se este a declarar, será decretada a intervenção. 
124

 Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete:  

III - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por outros Tribunais ou 

Juízes:  

a) quando a decisão for contrária a dispositivo desta Constituição ou à letra de tratado ou lei federal;  

b) quando se questionar sobre a validade de lei federal em face desta Constituição, e a decisão recorrida negar 

aplicação à lei impugnada;  

c) quando se contestar a validade de lei ou ato de governo local em face desta Constituição ou de lei federal, e a 

decisão recorrida julgar válida a lei ou o ato; 
125

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ob. cit. p. 

1204. 
126

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ob. cit. p. 

1204. 
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depositado em mãos do Poder Judiciário viu-se fortalecido e aperfeiçoado. Ao lado da 

manutenção do controle difuso de constitucionalidade, o controle abstrato de normas viu-se 

ampliado em qualidade e quantidade de partícipes do processo constitucional. 

Além da possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade (art. 103), outros 

mecanismos foram introduzidos, a exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (art. 103, § 2º), a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 102, § 

1º), a Ação Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, I, a, por força da EC n. 3/93), com o 

que se ampliou o controle abstrato de normas no direito brasileiro, com ampliação, inclusive, 

dos legitimados para propositura destas ações
127

, sem enfraquecer o controle difuso, ainda 

depositado nas mãos dos demais órgãos judicantes que compõem o Poder Judiciário Nacional. 

Anota-se, ainda, que “a grande mudança vai-se verificar no âmbito do controle 

abstrato de normas com a criação da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo estadual ou federal (CF, art. 102, I, a, c/c o art. 103)”
128

. 

O constituinte, apesar de haver mantido a prerrogativa do Procurador Geral da 

República em deflagrar o processo de controle abstrato de normas, retirou deste o monopólio 

sobre esta decisão, distribuindo esta prerrogativa entre outros órgãos públicos e agentes 

privados, contribuindo, deste modo, para o aperfeiçoamento da jurisdição constitucional 

brasileira. 

Neste contexto, a jurisdição constitucional figura como marco fundamental para 

consolidação do Estado Constitucional de Direito
129

, assim como para o amadurecimento e 
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 Os legitimados para a propositura da ADI, ADECON, ADI por omissão e ADPF são aqueles descritos no art. 

103 da constituição Federal, na redação conferida pela EC/45 de 2004, a saber: Art. 103. Podem propor a ação 

direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a 

Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa; IV - a 

Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado; V - 

o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A legitimidade destas instituições proporem a 

ADPF encontra-se disciplinado na Lei Federal n. segundo o art. 2º da Lei 9882/99, que disciplina o processo e 

julgamento pelo STF desta ação constitucional do controle abstrato de normas. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustatov Gonet. Ob. cit. p. 

1213. 
129 “O controle jurisdicional é princípio estruturante do Estado de Direito. A possibilidade de controle 

jurisdicional, como hoje se conhece, como influência da Constituição Americana, sobretudo de Marshall, do 
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fortalecimento da democracia. A experiência brasileira, neste particular, merece atenção 

especial. A ordem constitucional inaugurada pela Carta de Outubro, como visto, alargou o rol 

de legitimados para deflagração do controle abstrato de constitucionalidade das normas, 

quando comparado com as ordens constitucionais pretéritas
130

. 

As principais mudanças introduzidas pela Constituição Federal de 1988, nesta 

temática, podem ser assim resumidas: i) ampliou a legitimação ativa para a ação direta de 

inconstitucionalidade (antiga representação); (ii) admitiu a instituição pelos Estados-membros 

de ação direta para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo estadual ou 

municipal em face da Constituição Estadual (art. 125, § 2º); (iii) instituiu a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (Art. 103, § 2º) e o mandado de injunção (art. 102, I, q, 

quando da competência do STF); (iv) exigiu a citação do Advogado-Geral da União para, nas 

ações diretas, defender o ato impugnado (art. 103, § 3º) (v) reclamou a manifestação do 

Procurador-Geral da República em todas as ações de inconstitucionalidade, bem como nos 

demais processos de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 1º); (vi) não 

atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar representação para fins de 

interpretação, instrumento que foi, portanto, suprimido pela nova Lei Fundamental; (vii) 

previu a criação de um mecanismo para arguição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente da Constituição (art. 102, § 1º,; e, finalmente, (viii) alterou o recurso 

extraordinário, que passou a ter feição novamente constitucional (art. 102, III)
 131

. 

No Brasil, conforme delimitado pela Constituição Federal de 1988, o controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos apresenta-se, portanto, misto, já que pode ser 

exercido pela via direta (controle concentrado) ou pela via indireta (controle difuso), adotando 

o que de melhor poderia se aproveitar de ambos os modelos. O modelo concentrado de 

constitucionalidade, assim, caracterizado pelo fato de a competência para aferição da 

constitucionalidade estar depositada em um único órgão, incumbe ao Supremo Tribunal 

Federal, ao passo que, pelo controle difuso, qualquer órgão jurisdicional, singular ou 

colegiado, pode reconhecer a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo no caso concreto. 
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 Na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45/04, pode-se conferir: Art. 103. Podem propor a ação 
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Com a Constituição Cidadã, a controle de constitucionalidade brasileiro vê-se 

alcançado pelo espírito democratizante da nova ordem constitucional, já que os valores 

democracia e soberania popular figuram como pilares do Estado brasileiro, alcançando, 

também, a prestação jurisdicional. Constata-se, deste modo, um alargamento nos instrumentos 

para a promoção do controle de constitucionalidade, bem como uma ampliação dos 

legitimados para sua propositura. Essa abertura se verifica tanto em nível quantitativo (mais 

legitimados) como em nível qualitativo (mais instrumentos) e aponta amplia a participação da 

sociedade civil no controle judicial nos casos em que há violação da ordem constitucional
132

. 

A questão, contudo, ganha um especial relevo quando se questiona qual o grau de 

legitimidade das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 

principalmente, em virtude da ausência de representatividade popular por parte daqueles que 

compõem uma Corte Constitucional. Cabe responder, assim, de modo satisfatório, a quem 

cabe o exercício da guarda do texto constitucional e dos desdobramentos desta escolha para o 

cenário político de determinado país. 

 

 

3.2 O GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO E A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

Como dito anteriormente, a decisão que desloca o exame do controle de 

constitucionalidade das leis e atos administrativos para o Poder Judiciário ou uma Corte 

Constitucional se apresenta como uma decisão eminentemente política. Esta, também, não se 

mostra como a única possibilidade para enfrentamento da matéria, tão pouco se afigura como 

a mais democrática delas
133

. Para Paulo BONAVIDES
134

,  
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 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: Instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 72-73. 
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O ponto mais grave da questão reside em determinar que órgão deve exercer o 

chamado controle de constitucionalidade. Sem esse controle, a supremacia da norma 

constitucional seria vã, frustrando-se assim a máxima vantagem que a Constituição 

rígida e limitativa de poderes oferece ao correto, harmônico e equilibrado 

funcionamento dos órgãos do Estado e sobretudo à garantia dos direitos enumerados 

na lei fundamental. 

 

Isto porque o controle material de constitucionalidade “é controle criativo, 

substancialmente político”
135

. Tornou-se famosa, neste cenário, a discussão literária travada 

na primeira metade do século passado entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, materializada nas 

obras Quem deve ser o guardião da Constituição, do primeiro, e A defesa da Constituição, do 

segundo. 

Adverte Kelsen, de início, que a própria questão técnico-jurídica quanto à melhor 

configuração das garantias da Constituição pode ser respondida de maneiras muito diferentes, 

considerando-se a particularidade de cada Constituição e a divisão do poder político que 

efetua; em particular, estabelecendo se deve dar preferência às garantias preventivas ou às 

repressivas, se a ênfase deve ser colocada na eliminação do ato inconstitucional ou na 

responsabilidade pessoal de quem o pratica
136

. Confrontando diretamente seu opositor, 

assevera Kelsen
137

, 

 

Para sustentar a tese de que o presidente do Reich seria o guardião da Constituição, 

Schmitt tem que se voltar contra a instituição, frequentemente reclamada e em 

muitos Estados também concretizada, de uma jurisdição constitucional, ou seja, 

contra atribuição da função de garantia da Constituição a um tribunal independente. 

Este funciona como um tribunal constitucional central na medida em que, num 

processo litigioso, deve decidir sobre a constitucionalidade de atos do Parlamento 

(especialmente leis) ou do governo (especialmente decretos) que tenham sido 

contestados, cassando tais atos em caso de sua inconstitucionalidade, e 

eventualmente julgando sobre a responsabilidade de certos órgãos colocados sob 

acusação. Pode-se certamente discutir sobre a conveniência de tal instituição, e 

ninguém afirmará que se trata de uma garantia absolutamente eficaz em qualquer 

circunstância. Mas de todos os pontos de vista segundo os quais se possa debater o 

problema político-jurídico de um tribunal constitucional central e estabelecer seus 

prós e contras, um ponto é de fato insignificante: o de se tal órgão seria um tribunal 

e sua função verdadeiramente jurisdicional. No plano da teoria do direito, essa é 

realmente uma questão de classificação muito importante; da sua solução, contudo, 

tanto em sentido afirmativo como negativo, anda resulta a favor ou contra que se 

                                                                                                                                                                                     
Contudo, uma devoção fanática ao legalismo e uma visão estritamente política das Constituições impediram que 

as ideias de Kersaint e Sieyés prosperassem, a despeito de variadas tentativas durante a Revolução Francesa. As 

ideias de Montesquieu de um governo moderado, materializaram-se na Carta de 1971 em torno do veto 

legislativo concedido ao rei, vez que os constituintes optaram por uma monarquia moderada, a exemplo do 

modelo inglês. (Jurisdição Constitucional democrática. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.82). 
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confie a referida função a um órgão colegiado cujos membros, a ser nomeados de 

alguma maneira, tenham a garantida a plena independência: uma independência em 

relação a governo e Parlamento e que chamamos judiciária, porque nas modernas 

Constituições costuma ser concedida aos tribunais (aliás, nas apenas a estes). 

Deduzir, a partir de um conceito qualquer de jurisdição, que a instituição aqui 

referida como tribunal constitucional seria impossível ou inconveniente, seria um 

caso típico daquela jurisprudência conceitual, que já pode ser considerada como 

superada hoje em dia.  

 

O cerne do debate, pode-se afirmar, consiste em demonstrar a quem deve ficar 

reservada a prerrogativa de defesa da Constituição
138

. Como se sabe, para Kelsen esta missão 

deveria ser confiada a uma Corte Constitucional, ao passo que Schmitt defendeu que, em 

nome do povo, esta prerrogativa deveria ser depositada ao Poder Executivo, na figura do 

Presidente do Reich. Segundo Kelsen, a argumentação de Schmitt parte do pressuposto 

errôneo segundo o qual entre as funções jurisdicionais e funções políticas haveria contradição 

essencial e que a decisão sobre a constitucionalidade de leis e anulação de leis 

inconstitucionais seria um ato eminentemente político, escapando, assim, à análise 

jurisdicional
139

. Para Kelsen
140

, 

 

(...) “Política” é função do legislador, o qual submete os indivíduos à sua vontade e 

exerce um poder justamente pelo fato de obriga-los a perseguir seus interesses 

dentro dos limites das normas que impõem, decidindo assim os conflitos de 

interesses, ao passo que o juiz, enquanto instrumento – e não sujeito – de tal pode, 

apenas faz aplicar esse ordenamento criado pelo legislador. Tal concepção, contudo, 

é falsa, porque pressupõe que o exercício do poder esteja encerrado dentro do 

processo legislativo. Não se vê, ou não se quer ver, que ele tem sua continuação ou 

até, talvez, seu real início na jurisdição, não menos que no outro ramo do executivo, 

a administração. Se enxergamos “o político” na resolução de conflitos de interesses, 

na “decisão” – para usarmos a expressão de Schmitt – encontramos em toda 

sentença judiciária, em maior ou menor grau, um elemento decisório, um elemento 

de exercício de poder. O caráter político da jurisdição é tanto mais forte quanto mais 

amplo for o poder discricionário que a legislação, generalizante por sua própria 

natureza, lhe deve necessariamente ceder. A opinião de que somente a legislação 

seria política – mas não a “verdadeira” jurisdição – é tão errônea quanto aquela 

segundo a qual apenas a legislação criação produtiva do direito, e a jurisdição, 

porém, mera aplicação reprodutiva. (...) Entre o caráter político da legislação e o da 

jurisdição há apenas uma diferença quantitativa, não qualitativa. 
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 Não se pode esquecer que “no contexto em que se trava o debate entre Kelsen e Schmitt sobre a necessidade e 
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Argumentando em sentido contrário, defende Schmitt que a defesa da Constituição 

deveria ficar a cargo do Chefe do Executivo, por haver nesta figura a reunião da vontade 

representativa do povo (no caso, o povo alemão)
141

. 

Afirma Schimitt
142

, rebatendo argumentativamente a formulação de Kelsen, que 

 

Toda la aberración de esta especie de lógica que se manifiesta en una rara mezcla de 

abstracciones sin fondo y metáforas llenas de fantasía se manifiesta en el problema 

del protetor o garante de la Constitución. Una ley no puede ser protectora de otra 

ley. La ley más débil no puede, naturalmente, proteger o garantizar a otra que sea 

más sólida. Ahora bién, ?cabe, por el contrario, que la ley dificilmente modificable 

proteja a la ley más sencilla? En tal caso se habrían invertido totalmente los 

términos, pues se trata de la protección y defensa de la ley formulada em la 

Constitucion, no de la simple ley, el problema es, precisamente, el de proteger una 

ley difilmente modificable contra la possibilidade de que sea modificada por uma 

ley sencilla. el problema no surgiría si una norma pudiera normativamente 

protegerse a sí misma. 

 

Mais adiante, por não reconhecer o dogma da superioridade da norma constitucional, 

em contraposição ao pensamento de Kelsen, chega Schmitt a afirmar que
143

 

 

Si la Justicia constitucional fuera una justicia de la ley formulada en la Constitución 

sobre la ley simple, la justicia de una norma como tal seria superior a la de otra 

norma como tal. (...) En tal caso, la peculiaridade de la Justicia constitucional 

                                                           
141

 “Carl Schmitt, ainda, afirma que o Presidente do Reich não representa apenas um poder neutro, mas tem 

também uma função de integração política, nos termos de Rudolf Smend, pois representa o Estado todo, em 
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consistiría en que una norma podia ser lo mismo juez, que parte, o fundamento de la 

decisión y aun forma de lá decisión misma, processo extraño cuya estructuración 

sólo demuestra que com la palavra <<norma>> puede intentarse todo, cuando las 

abstracciones se convierten em metáforas y la <<universalidade>> de los conceptos 

consiste, sola y simplesmente, em que unas abstracciones vacías y sin realidade se 

entrecuzan y superponen, del mismo modo que en las sombras chinescas la sombra 

de una figura atraviesa la de otra. 
 

Em que pesem os argumentos expostos e a possibilidade de ser confiada a um outro 

órgão que não uma corte judiciária a guarda da constituição, é certo, entre nós, que esta 

missão, a da defesa da Constituição, está confiada, precipuamente, ao Supremo Tribunal 

Federal. Asseverar, contudo, que assim deve ser aceito como legítimo porque está positivado 

em um artigo do Texto Constitucional ou justificar a atividade da corte na base da 

legitimidade pela publicidade das decisões ou fundamentação jurídica destas, não pode 

prosperar sem uma análise crítica. Como aponta Vilhena
144

, 

 

É difícil pensar um tema relevante da vida política contemporânea que não tenha 

reclamado ou venha a exigir a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Já foram 

decididas, ou encontram-se na agenda do Tribunal, questões como: pesquisa com 

células-tronco, quotas nas universidades, desarmamento, aborto (anencéfalos), 

demarcação de terras indígenas, reforma agrária, distribuição de medicamentos, lei 

de imprensa, lei de crimes hediondos, poder da polícia de algemar, direito de greve, 

etc. 

 

A bem da verdade, dentro de um cenário de atuação ideal de um órgão com 

atribuições inerentes a uma Corte Constitucional, deve-se partir da premissa que seus 

componentes possuam concepções políticas que estejam em sintonia com o ideal 

democrático
145

. Entre nós, a necessidade de relegitimação da atuação do Supremo Tribunal 

Federal urge necessária
146

. 
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Em interessante artigo sobre o Supremo Tribunal Federal e a agenda pública 

nacional, indicam Joaquim Falcão e Fabiana Luci de Oliveira
147

 que “as relações entre o 

Supremo Tribunal Federal (STF) e a sociedade têm se intensificado à medida que o tribunal 

passa a decidir cada vez mais sobre questões relevantes ao dia a dia dos cidadãos”. 

Em parte, asseveram os autores, esta expansão da dimensão da atividade da corte ou 

sua aproximação com a sociedade de um modo geral deve-se à criação da TV Justiça e a 

expansão das redes sociais, além da “garantia das liberdades de expressão e de informação e a 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), intensificaram-se o interesse e o 

conhecimento de segmentos da população acerca do STF, assim como a presença deste na 

mídia”
148

. O gráfico abaixo, elaborado pelos autores, demonstra a dimensão desta presença do 

Supremo Tribunal Federal na vida dos brasileiros: 

 

Fonte: FALCAO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O STF e a agenda pública nacional: de outro desconhecido a supremo 

protagonista?. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 88,   2013 
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Na década de 1960 do século passado, o Ministro Aliomar Baleeiro havia feito o 

seguinte questionamento: “Conhecerá o povo seu Tribunal mais elevado, supremo por nome e 

definição?”
149

. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que longe se vai este tempo. O 

Supremo Tribunal Federal encontra-se, atualmente, no cotidiano do brasileiro, seja através de 

sua atuação própria, seja através dos vários instrumentos de comunicação utilizados pelo 

tribunal para aproximar-se da população, a exemplo da TV Justiça e do canal permanente que 

a corte mantém no Youtube, além de outros mecanismos, como o Twitter. 

O demonstrado interesse da população pela atividade desenvolvida pelo Supremo 

Tribunal Federal aproxima-se, de certo modo, da tese defendida por Peter HÄBERLE
150

, ao 

demonstrar que, sendo a atividade do tribunal eminentemente de uma Corte Constitucional, os 

demais atores sociais que compõem o cenário dos intérpretes da Constituição tornam-se, 

numa interação a corte e o tecido social, um cenário de troca de informações constantes
151152

. 
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 O Supremo Tribunal Federal, Êsse outro desconhecido. Rio de Janeiro: Forense: 1968, p. 11. 
150

 Através do ensaio “a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, Häberle, além de indagar os fins e 

métodos da interpretação constitucional, põe sobretudo a “questão dos participantes”, para propor a tese: “Nos 

processos de interpretação da Constituição, estão potencialmente envolvidos todos os órgãos estatais, todas as 

potências públicas, todos os cidadãos e grupos. O fato de que o Direito Constitucional “material”, conforme esse 

modelo, surge de uma multiplicidade de interesses e funções, implica a diversidade prática de interpretação da 

Constituição. Dessa Maneira, não se superestima a significação do texto constitucional, como na doutrina 

tradicional da interpretação. No primeiro plano do processo interpretativo encontra-se a “esfera pública 

pluralística”. De acordo com essa abordagem, pode-se afirmar: o texto constitucional só obtém a sua 

normatividade mediante a inclusão do público pluralisticamente organizado no processo interpretativo, ou 

melhor, no processo de concretização constitucional” (NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São 

Paulo: Editora Acadêmica, 1994, p. 78/79). 
151

 “Os instrumentos de informação dos juízes constitucionais – não apesar, mas em razão da própria vinculação 

à lei – devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se refere às formas gradativas de participação 

e à própria possibilidade de participação no processo constitucional (especialmente nas audiências e nas 

intervenções). Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas pluralistas 

enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição. O direito processual constitucional torna-se parte do 

direito de participação democrática. (...) Igualmente flexível há de ser a aplicação do direito processual 

constitucional pela Corte Constitucional, tendo em vista a questão jurídico-material e as partes materialmente 

afetadas (atingidos). A íntima relação contextual existente entre Constituição material e direito constitucional 

processual faz-se evidente também aqui. (...) Em resumo, uma ótima conformação legislativa e o refinamento 

interpretativo do direito constitucional processual constituem as condições básicas para assegurar a pretendida 

legitimação da jurisdição constitucional no contexto de uma teoria da democracia”. (HÄBERLE, Peter. 

Hermenêutica constitucional – sociedade aberta dos interpretes da Constituição: contribuição para a 

interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 47-49). 
152

 Em um outro sentido, veja-se o pensamento de FALCÃO e OLIVEIRA: “A evidência da participação dos 

cidadãos como pré-intérpretes da Constituição fica mais palpável quando admitimos que o STF e os cidadãos 

brasileiros estão inseridos numa relação, além de jurídica e política, também comunicativa. Assim, entendemos 

STF, cidadãos e a sociedade em geral como sujeitos que emitem mensagens, agem e reagem a mútuos estímulos 

comunicativos (Ferraz Júnior, 1990). A interpretação constitucional, à medida que sentidos antagônicos da 

Constituição estão em disputa, é quase sempre uma arena comunicativa”. (FALCAO, Joaquim; OLIVEIRA, 

Fabiana Luci de. Ob. cit. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64452013000100013&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  10 de jun. de 2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

64452013000100013). 
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Esta interação entre a corte e a sociedade, pode ser resumida, em uma ação comunicativa, 

esquematicamente, nos quadros abaixo: 

 

 

Fonte: FALCAO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O STF e a agenda pública nacional: de outro desconhecido a supremo 

protagonista?. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 88,   2013 

 

Fonte: FALCAO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O STF e a agenda pública nacional: de outro desconhecido a supremo 

protagonista?. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 88,   2013 

 

As percepções que os juízes têm da opinião pública, bem como a inter-relação que se 

estabelece entre os demais poderes entre si e destes com o tecido social
153

, sopesados com a 
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 Segundo Mauro CAPPELLETTI, ao responder a indagação se o juiz cria o direito, “(...) o juiz, 

inevitavelmente, reúne em si uma e outra função, mesmo no caso – que constituiu, quando muito, regra não sem 

muitas exceções – em que seja obrigado a aplicar lei preexistente. Nem poderia ser de outro modo, pois a 

interpretação sempre implica um certo grau de discricionariedade e escolha e, portanto, de criatividade, um grau 
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carga emocional e os valores pessoais de cada julgador, de certo modo, se comunicam na 

tensão da decisão que antecede a decisão da suprema corte
154155

. Não por outra razão, 

assevera John Hart Ely que “os valores que os juízes tendem a ressaltar como fundamentais – 

na medida em que tais escolhas não refletem apenas as predisposições éticas e políticas dos 

indivíduos – serão naturalmente suspeitos”
156

.  

Deste modo, observa-se que há, com efeito, uma intensificação entre a atividade 

jurisdicional da Corte Suprema e a sociedade brasileira, o que torna necessário que o canal de 

comunicação entre os magistrados que compõem a corte e o tecido social possa contar com 

instrumentos efetivos de intercâmbio de ideias, priorizando a prática democrática no âmago 

daquela corte. 

 

 

3.3 AUTOCONTENÇÃO E ATIVISMO JUDICIAIS 

 

A busca de um equilíbrio adequado entre a atividade do Poder Judiciário
157

 e a 

harmonia entre os Poderes Constituídos recai, necessariamente, no conflito que se estabelece 

                                                                                                                                                                                     
que é particularmente elevado em alguns domínios, como a justiça constitucional e a proteção judiciária dos 

direitos sociais e interesses difusos”. Juízes Legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 

Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 128/129. 
154

 Como adverte STRECK, “Na democracia, as decisões não podem ser fruto da vontade individual ou da 

ideologia ou, como queiram, da subjetividade do julgador. A primeira coisa que se deveria dizer a um juiz, 

quando ele entra na carreira é: Não julgue conforme o que você acha ou pensa. Julgue conforme o Direito. 

Julgue a partir de princípios e não de políticas. Aceitar que as decisões são fruto de uma “consciência individual” 

é retroceder mais de 100 anos. E é antidemocrático. O direito depende de uma estrutura, de uma 

intersubjetividade, de padrões interpretativos e não da “vontade”” (...). (Lenio Luiz STRECK, Senso Incomum: 

O passado, o presente e o futuro do STF em três atos, Revista Consultor Jurídico, 15 de novembro de 2012, 

disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-nov-15/senso-incomum-passado-presente-futuro-stf-tres-atos). 
155

 Conforme afirma EDELMAN (1967, p. 141): “Para os diretamente envolvidos, o sentido do Direito modifica-

se constante e notavelmente com as variações na influência dos grupos” apud Marcelo Neves, A 

Constitucionalização Simbólica, São Paulo: Editora Acadêmica, 1994, p. 80. 
156

 Ob. cit., p. 78. 
157

 Merece registro a citação de Alexander Hamilton, referindo-se ao Poder Judiciário, segundo a qual tratar-se- 

ia de “o Poder menos perigoso aos poderes políticos da Constituição, porque ele tem menor capacidade para 

perturbá-lo ou danificá-lo” (The Federalist 78). 
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entre o exercício do poder por parte do Judiciário, e os limites de atuação e legitimidade do 

poder político democraticamente eleito
158

. 

Esta tensão torna-se acirrada na atualidade visto que a divisão de poderes concebida 

em sua forma clássica pelo Estado Liberal não mais satisfaz as necessidades do Estado 

Constitucional Democrático de Direito. Não quer isto dizer, contudo, que a separação de 

poderes não mais existe
159

. 

Os limites de atuação e harmonia entre estes, contudo, parecem sofrer grave crise de 

delimitação e legitimidade em seu exercício
160161

. A Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão da Revolução Francesa, de 26 de agosto de 1789, previa em seu art. 16: “Qualquer 

sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação 

dos poderes, não tem Constituição”, fórmula esta que marcaria a fórmula clássica da divisão 

de poderes e se irradiaria para Constituições e cartas de direitos elaboradas deste momento em 

diante. 

Contudo, a crise provocada pela extensão da jurisdição constitucional e a 

consequente necessidade de reforço de sua legitimação provoca reformulação no princípio da 

separação de poderes, o que não significa sua revogação
162

. Com efeito, em sua concepção 

clássica, o modelo tripartite de divisão de poderes que, historicamente, atendeu ao Estado 
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 Não há como negar, nem se discute, se o Supremo Tribunal Federal exerce atividade política. Obviamente, o 

faz. Adverte, neste sentido, SEABRA FAGUNDES: “Quando se diz que o Supremo Tribunal Federal exerce 

função política, fala-se o que é óbvio. Porque funções políticas exercem todos os órgãos de cúpula do Poder 

Público. (...) o exercício da função política não se dá na rotina de suas atividades, senão quando chamado ele, na 

aplicação da Constituição da República, a manifestar-se sobre a validade de leis e atos executivos em face de 

princípios constitucionais basilares, como os que dizem com a significação do regime federativo, com a 

independência e harmonia dos poderes do Estado, com a definição e proteção dos direitos individuais (ou, em 

expressão mais abrangente, dos direitos públicos subjetivos do indivíduo), com as conceituações da segurança 

nacional e da ordem econômica etc. Ao manifestar-se, em qualquer dessas matérias, como árbitro do que é a 

Constituição, o seu desempenho é político. Porque a Lei Maior será aquilo, no conteúdo e na extensão, que os 

seus arestos declararem que é”. As funções políticas do Supremo Tribunal Federal. In: Sesquicentenário do 

Supremo Tribunal Federal. Brasília, UNB, 1982, p. 50. 
159

 Neste sentido, situa-se Ackerman para quem “a separação dos poderes é uma boa ideia, mas não há nenhuma 

razão para supor que os escritores clássicos esgotaram a sua excelência”. ACKERMAN, Bruce. A nova 

separação de poderes. Tradução de Isabelle Maria Campos Vasconcelos e Eliana Valadares Santos. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 113. 
160

 “(...) o poder supremo de um governo constitucional não pode caber ao legislativo, nem mesmo ao supremo 

tribunal, que é apenas o melhor intérprete judicial da constituição. O poder supremo é detido pelos três poderes, 

numa relação devidamente especificada de uns com os outros e sendo cada qual responsável perante o povo” 

John Rawls, O liberalismo político. Tradução Dinha de Abreu Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 

283. 
161

 The first great theme of modern constitutionalism is democracy; the second is its limitation. Bruce Ackerman. 

The new separation of powers, Harvard Law Review, Volume 113 January 2000 Number 3, p. 642/727. 
162

 AGRA, Walber de Moura. A Reconstrução da Legitimidade do Supremo Tribunal Federal: densificação da 

jurisdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 105. 
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Liberal
163164

, enquanto forma de contenção do poder, já não se adapta à realidade de nossa 

época
165

. O princípio da separação de poderes, tão preciso ao Estado Liberal burguês, não se 

apresenta imune quanto ao alcance da dimensão de seu significado
166

. Em uma ordem 

constitucional que zela pelo primado do princípio democrático, não há lugar para a alocação 

rígida do princípio da separação de poderes
167

, razão pela qual, consta no texto constitucional, 

não à toa, serem os poderes independentes e harmônicos entre si. 
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 “A crença, em termos simplificados, era de que a concepção fundamental da partição do poder, em forma 

tríade, permitiria que as três funções básicas do poder (executiva, legislativa e judiciária), em sua particular 

interação, operassem como autênticos sistemas de freios e contrapesos, impedindo, pelo menos em tese, que o 

soberano, ainda que legitimamente eleito, se corrompesse, posteriormente – pela ausência de mecanismos de 

restrição ao exercício do poder –, desviando-se dos rumos preestabelecidos em sua inicial empreitada política” 

(Reis Friede. Curso analítico de direito constitucional e de teoria geral do estado. Rio de Janeiro: Forense, 

2000, p. 207-208) 
164

 Em Otto KIMMINICH (a jurisdição constitucional e o princípio da divisão de poderes, Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, n. 27, n. 105, jan/mar 1990, p.283/302) lê-se: “(...) A referência de Aristóteles aos três 

“poderes” (Assembleia Popular, Tribunais Populares, Servidores do Estado) parece expressar o desenvolvimento 

inicial dessa doutrina. Todavia, Aristóteles limita-se a descrever o quadro ateniense. Somente com Locke e 

Montesquieu essa realidade contemplada por Aristóteles viria a se converter em autêntica reivindicação. Essa 

idéia mostra-se mais desenvolvida em Montesquieu, por estar voltada contra o absolutismo que, na Inglaterra, 

jamais atingiu as dimensões do sistema dominante no continente. Ademais, Locke publicou o seu livro 

imediatamente após a “Revolução Gloriosa” de 1688, que teve a limitação do poder como consequência 

imediata. Isso somente veio a se verificar no continente 130 anos após, com a instituição da monarquia 

constitucional. A doutrina da divisão de poderes defendida por Locke surgiu no momento em que se envidavam 

esforços para impor limites ao poder monárquico. O monarca não mais deveria concentrar a plenitude de poderes 

em suas mãos, devendo confiar o seu exercício a três órgãos estatais diversos. (...) No Estado de Direito liberal e 

democrático, a divisão de poderes não constitui princípio meramente formal. O seu conteúdo material pode ser 

inferido da própria noção de Estado de Direito (Rechtsstaatlichkeit). Antes, porém, há de ser ressaltado que a 

chamada divisão de poderes não se confunde, sobretudo no Estado de Direito democrático, com uma divisão do 

poder do Estado. Uma fragmentação do poder estatal, ou seja, uma organização jurídica baseada em princípios 

diferenciados, afigura-se inimaginável. Já para Locke e Montesquieu não se cuidava de uma divisão de poder 

estatal, mas de uma distribuição do seu exercício entre diferentes órgãos, independentes entre si. (...) (p. 

290/291) 
165

 Segundo Cíntia MORGADO, a crise de paradigmas, que ocorreu nas ciências naturais, também se fez 

presente nas ciências sociais, incluindo o Direito. Após a II Guerra Mundial, o Direito foi chamado a rever 

alguns modelos, entre eles, o positivismo, afastado de elementos morais; a previsão mínima de direitos 

individuais, sem a preocupação com a garantia de recursos matérias indispensáveis ao exercício dos primeiros, 

com a necessidade de intervenção do Estado na economia; a crise da lei e dos Parlamentos. Para além desses 

exemplos, outro paradigma em crise ou em remodelação no Direito Constitucional é a separação de Poderes, 

consagrado como doutrina na obra de Montesquieu e como princípio nas Constituições do século XVIII. (A nova 

face da separação de poderes – capacidades institucionais, vinculação dos poderes e constitucionalismo 

cooperativo. Revista de Direito Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, n. 66, 2011, p. 65. 
166

 “Vale, entretanto, notar que, qualquer que seja a forma ou o conteúdo dos atos do Estado, eles são sempre 

fruto de um mesmo poder. Daí ser incorreto afirmar-se a tripartição de poderes estatais, a tomar essa expressão 

ao pé da letra. É que o poder é sempre um só, qualquer que seja a forma por ele assumida. Todas as 

manifestações de vontade emanadas em nome do Estado reportam-se sempre a um querer único, que é próprio 

das organizações políticas estatais” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 430-431) 
167

 Neste cenário, “... o juiz deixa de ser considerado neutro, pois, na sociedade complexa, espera-se dele (e do 

Estado em geral) uma concretização de sucessivas gerações de direitos, que não têm mais caráter meramente 

declaratório e de respeito passivo, como os direitos fundamentais individuais, mas exigem intervenção para 

serem realizados, como é o caso dos direitos à saúde e ao meio ambiente. Isso faz o judiciário assumir também 

um papel político, como se percebe da superexposição de juízes nos meios de comunicação, outro fator que não 

tem apenas interesse sociológico, mas também diz respeito ao tema dos papéis dos poderes”. p 82. (João 
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A consagração do princípio da separação como um padrão basilar “subjacente às 

articulações organizatórias dos estados constitucionais democráticos é o padrão da divisão e 

separação de poderes que pressupõe que as funções de legislar, administrar e julgar sejam 

exercidas por diferentes pessoas”
168

. 

Neste contexto, a função jurisdicional do Estado, exercida pela via da jurisdição 

constitucional, viu crescer em grande medida seu papel no sistema de divisão de poderes. 

Entre nós, não há como negar a crescente influência, após a Constituição Federal de 1988, da 

atividade política desempenhada pelo Poder Judiciário. Anota, sob este aspecto, Rogério 

Bastos Arantes
169

 que a reorganização constitucional de 1988 colocou o Judiciário na difícil 

missão de árbitro do jogo político entre estes importantes contendores. 

A necessidade de autocontenção do Poder Judiciário já havia sido identificada na 

atividade da Corte Suprema Norte-Americana, que, amadurecendo o seu judicial review, há 

muito estabelecera os parâmetros, naquele país, da necessidade de preservação da autonomia 

dos poderes. Analisando a atividade da Corte Norte Americana, Rodrigues
170

, indica que, 

 
(...) No afã, então, de preservar seu prestígio e evitar imiscuir-se nas paixões do dia, 

procurou aquele tribunal autolimitar-se do ângulo da técnica jurídica, erigindo em 

cânones judiciais alguns princípios fundamentais, muito conhecidos: a presunção de 

constitucionalidade; a abstenção nas chamadas ‘questões políticas’, a necessidade de 

configuração de um “caso” ou “controvérsia”; a exclusão do julgamento dos 

motivos, da justiça ou da sabedoria da lei; a persistência das partes da lei não-

abrangidas pela declaração de inconstitucionalidade e o princípio cada vez mais 

limitados do stare decisis ou da obrigatoriedade dos precedentes.  

 

Nesta perspectiva, fixar os limites de atuação do Poder Judiciário e, especialmente, 

do Supremo Tribunal Federal mostra-se como terreno arenoso, onde os marcos e limites 

tornam-se, por vezes, afrouxados. No estágio atual do constitucionalismo, marcado por 

Constituições analíticas, as quais buscam disciplinar vários aspectos da vida social e política, 

sendo clássica já a definição segundo a qual a Constituição é o estatuto jurídico do político, a 

atuação do Poder Judiciário tem se mostrado, por vezes, como palco de decisões políticas
171

. 

                                                                                                                                                                                     
Maurício ADEODATO. Adeus separação dos Poderes? In: Revista Advocatus Pernambuco, ano 2, out 2009, n. 

3, Recife/PE, p.77/82. 
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 CANOTILHO, ob. cit., p. 575. 
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 ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário e Política, São Paulo: IDESP, Ed. Sumaré, 1997, p. 24. 
170

 RODRIGUES, Leda Boechat. A corte suprema e o direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1958, p. 15. 
171

 “A jurisdição constitucional é a função estatal que tem a missão de concretizar os mandamentos contidos na 

Constituição, fazendo com que as estruturas normativas abstratas possam normatizar a realidade fática. Esta 
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Para a harmonia entre os Poderes, contudo, e para a proteção do próprio texto constitucional, 

a atividade judicante necessita de limites precisos. 

Por outro lado, não se pode esquecer que a atuação de uma Corte Constitucional 

reside em desenvolver a potencialidade das normas constitucionais e não funcionar como 

Corte de Apelação, como muitas vezes se observa no caso da experiência brasileira, sendo 

certo que esta tendência foi atenuada após a Emenda Constitucional n. 45/2004, a qual impôs 

o filtro da repercussão geral
172

 para fins de acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via do 

Recurso Extraordinário. 

Todavia, não se pode depositar no âmago do Supremo Tribunal Federal a expectativa 

de que este órgão possa resolver as controvérsias constitucionais de relevante demanda social, 

visto que, em um contexto de sociedade complexa, como é a sociedade brasileira, existem 

demandas contidas e controvérsias políticas que dificilmente estariam bem representadas ou 

resolvidas através da atuação dos ministros da Corte em detrimento de outras instâncias 

governamentais. 

O vácuo de atuação do Poder Legislativo em algumas matérias, por outro lado, 

também não pode servir como fator de perpetuação de ausência de regulamentação destas 

situações sociais. A grande problemática reside, então, em equacionar as consequências da 

atuação do Supremo Tribunal Federal em oposição à falta de representatividade deste órgão. 

Neste particular, cabe registrar a observação de Peter Häberle, para quem o 

desenvolvimento da Constituição e sua efetivação judicial, encontra-se sujeito ao limite da 

“reserva da consistência”
173

. Segundo este autor, a atuação das Cortes Constitucionais deve 

                                                                                                                                                                                     
exprime a intenção de estabilizar as relações sociais, de acordo com os parâmetros da Carta Magna, evitando o 

risco do arrefecimento de sua força normativa”. (AGRA, Walber de Moura. Ob. cit. p. 107). 
172

 Descrição do Verbete: A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 

1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a “Reforma do Judiciário”. O objetivo desta 

ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, 

de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta 

numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de 

repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada 

posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de Repercussão Geral é analisada 

pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de 

reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, 

caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua 

manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa 

votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451.  
173

 A referência encontra-se em Peter Häberle (ob. cit., p. 42): “Colocado no tempo, o processo de interpretação 

constitucional é infinito, o constitucionalista é apenas um mediador (Zwischenträger). O resultado de sua 
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guardar atenção com relação ao campo de atuação das casas legislativas, sendo conveniente 

para a democracia que haja uma contenção pautada pela necessidade de não sobrepor a 

atuação do Judiciário à do Legislativo. Afirma Häberle
174

: 

 

O processo político não é um processo liberto da Constituição; ele formula pontos 

de vistas, provoca e impulsiona desenvolvimentos que, depois, se revelam 

importantes da perspectiva constitucional, quando, por exemplo, o juiz 

constitucional reconhece que é missão do legislador, no âmbito das alternativas 

compatíveis com a Constituição, atuar desta ou daquela forma. O legislador cria uma 

parte da esfera pública (Öffentlichkeit) e da realidade da Constituição, ele coloca 

acentos para o posterior desenvolvimento dos princípios constitucionais. Ele atua 

como elemento precursor da interpretação constitucional e do processo de mutação 

constitucional. Ele interpreta a constituição, de modo a possibilitar eventual revisão, 

por exemplo, na concretização da vinculação social da propriedade. Mesmo as 

decisões em conformidade com a Constituição são constitucionalmente relevantes e 

suscitam, a médio e a longo prazo, novos desenvolvimentos da realidade e da 

publicidade (Öffentlichkeit) da Constituição. Muitas vezes, essas concretizações 

passam a integrar o próprio conteúdo da Constituição. 

 

Não se trata de apregoar um minimalismo de atuação do Poder Judiciário
175

. Pelo 

contrário, a atuação do Poder Judiciário compõe o sistema de divisão de poderes da República 

Federativa do Brasil. Mas só o faz, deste modo, quando esta atuação está em harmonia com a 

atuação dos demais Poderes constituídos. O Tribunal Constitucional deve, então, limitar-se 

em sua atuação ao interpretar o texto constitucional para não incorrer no equívoco de 

transformar a prerrogativa da interpretação da Constituição em um monopólio de fato, nem 

invadir indevidamente a competência de outros órgãos do Estado
176

. 

Além disto, a intervenção da jurisdição constitucional deve postar-se na dependência 

de argumentos e elementos suficientes para demonstrar o acerto do resultado que se pretende 

                                                                                                                                                                                     
interpretação está submetido à reserva de consistência (Vorbehalt der Bewährung), devendo ela, no caso 

singular, mostrar-se adequada e apta a fornecer justificativas diversas e variadas, ou, ainda, submeter-se a 

mudanças mediante alternativas racionais. O processo de interpretação constitucional deve ser ampliado para 

além do processo constitucional concreto. O raio de interpretação normativa amplia-se graças aos “intérpretes da 

Constituição da sociedade aberta”. (...)”. Para Sérgio F MORO, “o limite da reserva de consistência serve à 

postura de autocontenção não só como técnica de decisão, mas também como critério identificador dos casos em 

que ela é apropriada. Todas as demais técnicas de autocontenção ou os demais critérios de identificação dos 

casos nos quais ela é apropriada poderiam, com vantagem, ser substituídas por ela. A desvantagem dos outros é 

que não são tão flexíveis quanto o limite da reserva de consistência, afastando, às vezes desnecessariamente, a 

jurisdição constitucional de áreas em que seria conveniente a sua intervenção” (ob. cit. p. 227). 
174

 Ob. cit., p. 27. 
175

 “Em sua forma processual, o minimalismo judicial consiste em um esforço para limitar a amplitude e 

profundidade das decisões judiciais. Assim entendido, o minimalismo tem virtudes distintas, especialmente em 

uma sociedade heterogênea na qual pessoas razoáveis usualmente discordam. Quando juízes carecem, e sabem 

que carecem, de informações relevantes, o minimalismo é uma resposta apropriada. Às vezes, o minimalismo 

judicial é uma resposta razoável ou mesmo inevitável para o problema prático de obter o senso comum”. 

(SUNSTEIN, Cass R. One case at a time: judicial minimalismo on the Supreme Court, p. 259, apud Sergio F 

MORO, ob. cit., p. 218). 
176

ROYO, Javier Pérez. Tribunal Constitucional y División de Poderes. Editorial Tecnos. Madrid. 1988, p. 23. 



68 

alcançar
177

. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, embora já tenha iniciado a abertura 

do controle concentrado de constitucionalidade aos intérpretes da sociedade aberta, por 

intermédio de audiências públicas e da atuação dos amici curiae, tem-se valido muito pouco 

de dados empíricos, recaindo, usualmente, em teses argumentativas jurídicas, fazendo da corte 

um frasco hermeticamente fechado dentro do qual não conseguem influenciar os agentes 

sociais que se encontram no entorno. 

A questão mostra-se relevante e não é debatida com a maturidade institucional 

necessária em nossas cortes de justiça. Esta afirmação encontra respaldo na constatação 

segundo a qual não se mostra usual que os tribunais brasileiros busquem dados empíricos ou 

informações além daquelas contidas em textos normativos para a decisão da causa que se 

apresenta às suas portas. Adverte Sérgio Moro
178

, neste aspecto, que 

 

O acerto das decisões judiciais a respeito de temas constitucionais relevantes não 

pode, porém, prescindir das mais amplas informações, vindas, se necessário, de 

ciências não-jurídicas. Se o legislador não prescinde delas quando do 

desenvolvimento e efetivação das normas constitucionais no âmbito de sua função, 

não pode o julgador ignorá-las, submetido que está à reserva de consistência. 

 

Em contraposição à autocontenção do Poder Judiciário, coloca-se o Ativismo 

Judicial como grande conquista do neoconstitucionalismo
179

. Com efeito, após a Segunda 

Guerra Mundial verificou-se um incremento na atividade da justiça constitucional, 

especialmente com a instalação de Cortes Constitucionais em diversos países do Ocidente, o 

que pôs em uma arena de debates o princípio democrático de política majoritária e a atividade 

contramajoritária destas cortes constitucionais
180

. 
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 Sergio F. Moro, ob. cit., p. 221. 
178

 Ob. cit., p. 223. 
179

 Discorrer sobre o neoconstitucionalismo não pertence à pretensão deste trabalho. Registramos, contudo, a 

definição concisa de Luiz Roberto Barroso sobre o alcance e significado do termo: “Em suma: o 

neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto 

amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser 

assinaladas, (i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu 

ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos 

direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de 

mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou 

um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito”. (BARROSO, Luiz Roberto. 

Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). 

Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 9, 

março/abril/maio, 2007. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. 
180

 De acordo com Chaim Perelman, “As concepções modernas do direito e do raciocínio judiciário, tais como 

foram desenvolvidas após a última guerra mundial, constituem uma reação contra o positivismo jurídico e seus 



69 

Neste contexto, avulta de importância o denominado ativismo judicial. Embora seja 

um termo de caráter ambíguo
181

 e que se preste a justificar uma gama de decisões judiciais, a 

utilidade deste conceito e sua utilização serviram para aprimorar a jurisdição constitucional e 

firmar, de uma vez por todas, as características da atuação política do Poder Judiciário. 

O termo adquire diferentes conotações. Utilizado, por vezes, como modelo ou 

programa para a decisão judicial, pode assumir, também, sinônimo de atitude ou 

comportamento dos juízes, ou ainda tendência das decisões judiciais em conjunto. O caráter 

polêmico do termo "ativismo judicial", contudo, não impediu seu uso. Pelo contrário, tem 

medrado em praticamente todos os países ocidentais, especialmente nas democracias 

consolidadas, desde sua emergência nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Em 

solo brasileiro, este crescimento passa a ser observado após 1988, inicialmente como parte da 

problemática da judicialização da política e mais recentemente nas discussões jurídicas sobre 

o Supremo Tribunal Federal
182

. Para Luís Roberto Barroso, 

 

A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se 

manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (I) a aplicação direta da 

Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestações do legislador ordinário: (II) a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em 

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (III) 

a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em 

matéria de políticas públicas. Para Barroso, o “oposto do ativismo é a autocontenção 

judicial, conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações de 

outros Poderes
183

. 

 

                                                                                                                                                                                     
dois aspectos sucessivos, primeiro o da escola da exegese e da concepção analítica e dedutiva do direito, depois 

o da escola funcional ou sociológica, que interpreta os textos legais consoante a vontade do legislador. O 

positivismo jurídico, oposto a qualquer teoria do direito natural, associado ao positivismo filosófico, negador de 

qualquer filosofia dos valores, foi a ideologia democrática dominante no Ocidente até o fim da Segunda Guerra 

Mundial. Elimina do direito qualquer referência à idéia de justiça e, da filosofia, qualquer referência a valores, 

procurando modelar tanto o direito como a filosofia pelas ciências, consideradas objetivas e impessoais e das 

quais compete eliminar tudo que é subjetivo, portanto arbitrário. (PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. São 

Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 91). 
181

 Sobre a falta de precisão do termo, conferir artigo Paulo Gustavo Gonet BRANCO intitulado Em busca de um 

conceito fugidio – o ativismo judicial. In: A nova face do ativismo judicial. 2ª tiragem, Salvador/BA: Editora 

JusPODIVM, 2013, p. 387/401, cit. p 388. 
182

 KOERNER, Andrei. Ativismo Judicial?: Jurisprudência constitucional e política no STF pós-88. Novos 

estud. - CEBRAP,  São Paulo ,  n. 96, jul.  2013 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002013000200006&lng=pt&nrm=iso>. 
183

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista Direito do 

Estado, Salvador, ano 4, n. 13, p. 73, jan./mar. 2009 
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Segundo a perspectiva do ativismo judicial experimentado em solo brasileiro, 

especialmente em decorrência das atividades do Supremo Tribunal Federal após a 

Constituição de 1988, com o amadurecimento de sua jurisdição constitucional exercida por 

esta corte. A autonomia alcançada por esta corte a colocou em condição de instituição 

politicamente atuante
184

, ao efetivar alguns comandos e programas constitucionais que 

estavam (alguns ainda estão) adormecidos, duas décadas após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988
185

. 

Na visão liberal, o Poder Judiciário figura como neutro. Pode-se até afirmar que na 

sua missão de decidir e aplicar a lei diante das demandas que batem à porta, deveria ser um 

poder apolítico, garantindo-se, assim, sua imparcialidade. Por óbvio, em termos atuais, a 

atuação do Poder Judiciário, respeitada a harmonia entre os poderes constituídos, não pode 

pautar-se pela atuação do Judiciário que bem serviu aos interesses do Estado liberal burguês. 

O Estado Constitucional Democrático de Direito exige uma atuação impositiva do 

Judiciário para que, dentre outros motivos, seja cumprido o Texto Constitucional
186

. Assim, 

mesmo que o ativismo judicial transforme em questão problemática os princípios da 

separação dos poderes e da neutralidade política do Poder Judiciário, este fenômeno não 

autoriza que “os processos deliberativos democráticos devam conduzir as instituições 

                                                           
184

 A judicialização da política (ou mesmo da vida em sociedade) mostra-se como fenômeno recente. Luís 

Roberto BARROSO chama de “judicialização da vida” esse fenômeno. Segundo este, Judicialização significa 

que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder 

Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo 

âmbito se encontram o Presidente de República, seus ministérios e a administração pública em geral. Como 

intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações 

significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade [... ]. (BARROSO, Luís 

Roberto. Ob. cit.) 
185

 “(...) No quadro político do início dos anos 1990 — de instabilidade política e crise do desenvolvimentismo 

—, o STF conformou a jurisdição constitucional de modo a limitar a frequência e o alcance de sua atuação 

conforme prevista pela Constituinte. Ministros do antigo regime e os de orientação liberal elaboraram um regime 

jurisprudencial que concorreu para a estabilização democrática e a constituição de um regime liberalizante. Ou 

seja, o STF combinou efetivação e neutralização de regras constitucionais segundo os domínios e o seu sentido 

estratégico para a direção política do governo federal, voltado às reformas liberalizantes do Estado”. 

((KOERNER, Andrei. Ob. cit.) 
186

 “O papel do Judiciário em um Estado que se quer democrático é distinto daquele que se atribui na formulação 

clássica sobre suas relações com os demais poderes estatais. Do Judiciário hoje não é de se esperar uma posição 

subalterna diante desses outros poderes, a quem caberia a produção normativa. O juiz não há de se limitar a ser 

apenas, como disse Montesquieu, “la bouche de la loi”, mas “la bouche du droit”, isto é, a boca não só da lei, 

mas do próprio Direito. Sobre esse ponto, aliás, explicitou a jurisprudência constitucional alemã que a Lei 

Fundamental, quando estabelece, em seu artigo 97, que o Juiz está vinculado apenas à lei, essa vinculação deve 

ser entendida como Direito”. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da Constituição. São Paulo: 

Celso Bastos Editor, 2000, p. 89-90. 
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judiciais, transformando os tribunais em regentes republicanos das liberdades positivas dos 

cidadãos”
 187

. 

Cumpre anotar, contudo, que o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, 

embora indique mudanças em curto espaço de tempo, ainda persiste como um ativismo de 

caráter jurisdicional, construído a partir e através das mais importantes decisões da corte, 

através do qual objetiva-se, precipuamente, não a concretização de direitos, mas sim o 

alargamento e afirmação institucional de sua competência
188

. 

Analisada deste modo, a autocontenção e o ativismo judicial coexistem em nosso 

cenário constitucional, devendo-se ter o cuidado para não aderir a este em detrimento daquele 

como se este fosse a panaceia para todos os males da sociedade brasileira, devendo-se 

respeitar a necessidade do amadurecimento dos debates políticos, os quais se dão, via de 

regra, no Parlamento e não nos Tribunais. 

 

 

3.4 RISCO DEMOCRÁTICO E CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

A contenção dos poderes por tribunais constitucionais, baseando-se na supremacia da 

Constituição afigura-se como conquista do Século XX
189

, derrogando, a supremacia do 
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 CITADINO, Michele. Poder judiciário, Ativismo judicial e democracia. In Revista da Faculdade de Direito 

de Campos, ano II, n. 2, 2002, p. 138. 
188

 MEDEIROS, Bernardo de Abreu. Ativismo, Delegação ou Estratégia? A relação inter poderes e a 

judicialização no Brasil. In. A nova face do ativismo judicial. 2ª tiragem, Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 

2013, p. 529/540, cit. p 531. 
189

 Durante boa parte do século XX, a teoria constitucional discutiu se as amarras constitucionais ao exercício do 

poder político, ou, mais especificamente, se o controle de constitucionalidade de leis compatibiliza-se com o 

ideal de democracia. No esquema da separação constitucional de poderes no Brasil, cabe ao STF a última palavra 

na interpretação da constituição, norma jurídica que condiciona a validade de todas as outras. Isso significa, na 

prática, que legislativo e executivo estão subordinados à decisão judicial, tomada em nome da proteção à 

constituição. (...). (Habermas e jurisdição constitucional. Virgílio Afonso da Silva e Conrado Hübner Mendes. 

In. Direito e Democracia: um guia de leitura de Habermas. Marcos Nobre e Ricardo Terra (organizadores). 

São Paulo: SP, 2008, p. 199/248, p. 201). 
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Parlamento
190191

. Efeito direto desta mudança, foi a mudança de perspectiva da clássica 

divisão de poderes, que necessitou de um rearranjo teórico. 

Entre nós, como se sabe, a guarda da Constituição foi conferida ao Supremo Tribunal 

Federal, embora este não seja, tecnicamente, uma corte eminentemente constitucional, em 

virtude de sua gama de atribuições tanto em sede de competência originaria, como em sede de 

competência recursal. Somente nas últimas duas décadas, o Pretório Excelso vem 

contornando a pecha de corte de recursos, especialmente após a Emenda Constitucional n. 

45/04. 

A tensão que se estabelece entre o exercício do controle de constitucionalidade das 

leis e atos normativos, entendido em sentido contramajoritário
192

, quando em análise com o 

produto legislativo oriundo das casas populares tem suscitado questionamentos entre os 

doutrinadores
193

. Com efeito, como dito antes, a escolha de um órgão de controle para aferir a 

constitucionalidade de leis em face da Constituição figura como uma opção política. 
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 “Portanto, a democracia constitucional é dualista: distingue o poder constituinte do poder ordinário, assim 

como a lei mais alta do povo da lei ordinária dos órgãos legislativos. A supremacia parlamentar é rejeitada” John 

Rawls. O liberalismo político. Tradução Dinha de Abreu Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 284. 
191

 O papel do Judiciário no Estado Liberal se limitava ao mero freio aos outros Poderes. Não tinha o Judiciário 

nenhum poder de fato, no Estado burguês. Segundo Hamilton, o Judiciário apresentava-se como o menos 

perigoso dos poderes: Whoever attentively considers the different departments of power must perceive that, in a 

government in which they are separated from each other, the judiciary, from the tenure of its functions, will 

always be the least dangerous to the political rights of the Constitution; because it will be least in a capacity to 

annoy or injury them. The executive not only dispenses the honors but holds the sword of the community. The 

legislature not only commands the purse but prescribes the rules by which the duties and rights of PDF every 

citizen are to be regulated. The judiciary, on the contrary, has no influence over either the sword or the purse; 

no direction either of the strength or of the wealth of the society, and can take no active resolution whatever. It 

may truly be said to have neither FORCE nor WILL but merely judgment; and must ultimately depend upon the 

aid of the executive arm even for the efficacy of its judgments (In HAMILTON, MADISON, JAY, 2003, p. 464). 

HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The federalist papers. New York, New American 

Library, 2003). 
192

 O contramajoritarismo vem sendo aceito enquanto sistema que evita a tirania das maiorias. Nesse sentido, ver 

Alberto Calsamiglia, Constitucionalismo y democracia, 165-171. In Democracia deliberativa y derechos 

humanos. Harold Hongju Koh y Ronald C. Slye compiladores. Barcelona: Gedisa Editorial, 2004. Em sentido 

parecido: “O supremo tribunal harmoniza-se com essa ideia de democracia constitucional dualista, como um dos 

dispositivos institucionais para proteger a lei mais alta. Ao aplicar a razão pública, o tribunal deve evitar que a lei 

seja corroída pela legislação de maiorias transitórias ou, mais provavelmente, por interesses estreitos, 

organizados e bem-posicionados, muito hábeis na obtenção do que querem. Quando o tribunal assume esse papel 

e o desempenha efetivamente, é incorreto dizer que é francamente antidemocrático fazê-lo. É, de fato, 

antimajoritário no que se refere à lei ordinária, pois um tribunal com poderes de revisão judicial pode declarar tal 

lei inconstitucional. Não obstante, a autoridade superior do povo dá sustentação a isso. O tribunal não é 

antimajoritário com respeito à lei mais alta quando suas decisões estão razoavelmente de acordo com a 

constituição em si, com as emendas feitas e com as interpretações politicamente determinadas. (RAWLS, John. 

O liberalismo político. Tradução Dinha de Abreu Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000, p; 284). 
193

 A expressão risco democrático para designar este fenômeno foi utilizada por Alexander M. Bickel ao analisar 

a atuação da Suprema Corte norte americana: “The question’ Marshal’s opinion begins, ‘whether an act 

repugnant to the Constitution, can become the law of the land, is a question deeply interesting to the United 
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O modelo de uma corte constitucional para esta finalidade, na atualidade, sagrou-se 

como escolha preferencial, graças, em parte, ao gênio inventivo de Hans Kelsen, bem como 

em virtude da projeção que estas Cortes Constitucionais adquiriram na proteção dos direitos 

humanos, na defesa das minorias contra a ditadura das maiorias
194195196

 e na efetivação das 

normas constitucionais. Como observa Roberto Gargarella
197

,  

 
Dentro de nuestro sistema institucional existe una tensión que aparece cada vez que 

los jueces analizan la validez de una ley. La tensión a la que me refiero tiene que ver 

con la posibilidad siempre latente, de que los jueces consideren que dicha norma no 

es válida. Alguien puede preguntarse entonces, legítimamente, ¿cómo puede ser que, 

en una democracia, los jueces tengan la posibilidad de anular una ley aprobada por 

los representantes de la mayoría del pueblo? ¿Cómo puede ser que un minúsculo 

grupo de jueces, que no son elegidos directamente por la ciudadanía (como sí lo son 

los funcionarios políticos), y que no están sujetos a periódicas evaluaciones 

populares (al tener estabilidad en sus cargos, y estar libres, así, del directo escrutinio 

público) puedan pre- valecer, en última instancia, sobre la voluntad popular? Parece 

claro, al menos, que existen problemas en el hecho de que la justicia se ocupe de 

todo tipo de cuestiones constitucionales, como hoy lo hace, y que resuel- va tales 

cuestiones con la autoridad que significa poder decir «la última palabra», como hoy 

ocurre. 
 

A questão também preocupa os constitucionalistas americanos
198

, como se vê do 

pensamento de John Hart Ely
199

: 

                                                                                                                                                                                     
States; but, happily, not of an intricacy proportionate to its interest’. Marshal’s confidence that he could traverse 

the path ahead with ease is understandable, since he had already begged the question-in-chief, which was not 

whether an act repugnant to the Constitution could stand, but who should be empowered to decide that the act 

repugnant. If two laws conflict, a court must obey the superior one. But Marshal knem – and indeed, it was true 

in most instance not self-evident; it is rather, an issue of policy that someone must decide, the problem is who: 

the courts, the legislature itself, the President, perhaps juries for purposes of criminal trials, or ultimately and 

finally the people through the electoral process” (The Last Dangerous Branch: the Supreme Court at the Bar of 

Politics, 1962) 
194

 Clèmerson Merlin Clève afirma que “há momentos, como aqueles que envolvem a defesa das minorias contra 

a discriminação, a proteção da liberdade de manifestação e de opinião, a proteção do mínimo existencial, 

verdadeiras condições para o exercício da democracia, exigentes de controle forte do Judiciário”. (CLÈVE, 

Clèmerson Merlin. Para uma dogmática constitucional emancipatória. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 12). 
195

 Quanto à proteção das minorias, afirma Kelsen: “Si se considera que la esencia de la democracia se halla, no 

en la omnipotencia de la mayoría, sino en el compromiso constante entre los grupos representados en el 

Parlamento por la mayoría y por la minoría y, como con secuencia de ello, en la paz social, la justicia 

constitucional aparece como um medio particularmente idóneo para hacer efectiva esta idea” ((KELSEN, Hans. 

La garantia jurisdiccional de la constitución: la justicia constitucional. In: ______. Escritos sobre la democracia y 

el socialismo. Madrid: Debate, 1998. (Colleción universitaria), 1998, p. 152). 
196

 Ver também DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. Páginas 

31−32. 
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 GARGARELLA, Roberto. La justitia frente al gobierno: sobre el carácter contramayoritario del poder 

judicial. 1ª reimpressão. Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición, 2011 (Pensamiento jurídico 

contemporâneo, 3), p. 27. 
198

 “A Suprema Corte (referindo-se à Corte Americana) é uma instituição deliberativa, não exatamente uma 

instituição interativa, e muito seguramente não uma democrática. O problema da legitimidade surge de modo 

ainda mais agudo para esse tipo de deliberação não-democrática do que para a deliberação por parte de 

representantes. Instituições como a Suprema Corte apenas podem contribuir para a legitimidade na extensão em 
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(...) não existe uma teoria constitucional decente que não inclua algum tipo de juízo 

arbitrário. Na verdade, acredito que esta seja pior do que a maioria das outras nesse 

quesito, mas de qualquer maneira o juízo comparativo é devastador: entre os 

tribunais e as Assembleias Legislativas, é óbvio que as últimas estão mais bem 

situadas para refletir um suposto consenso. Os observadores cultos nunca se cansam 

de nos lembrar de que as Assembleias Legislativas são apenas imperfeitamente 

democráticas. Deixando de lado o fato de que a reação adequada é torná-las mais 

democráticas, esse argumento é daqueles que, sob análise, podem produzir 

resultados contrários aos esperados. As influências antimajoritárias existentes no 

Congresso e nas Assembleias Legislativas estaduais, embora capazes de bloquear a 

legislação, não têm condições de aprovar leis em face de uma oposição da maioria. 

Isso torna ainda menos defensável a ideia aqui considerada, de que os tribunais 

devem declarar nulas as leis que se opõem a um suposto consenso. Além disso, 

podemos admitir inúmeras vezes que as Assembleias Legislativas não são 

completamente democráticas, mas isso não fará com que os tribunais sejam mais 

democráticos que elas. 

 

Bem como os publicistas alemães, como se vê em Robert Alexy
200

, que resume a 

questão posta nos seguintes argumentos: 

 

Em um sistema jurídico que tem uma jurisdição constitucional abrangente, como é o 

caso da República Federal da Alemanha, os problemas que a determinação 

substancial causam para a jurisdição constitucional têm um papel especial. No 

centro do longo e árduo debate acerca da jurisdição constitucional encontra-se o 

problema do equilíbrio entre a competência do tribunal constitucional e a do 

legislador. Uma solução perfeita existiria em um sistema de regras que fornecesse, 

em cada caso, uma única resposta à pergunta sobre se o tribunal extrapolou, ou não, 

sua competência, nos casos em que, de alguma forma, tenha agido contra o 

legislador. No entanto, não apenas não se pode contar atualmente com uma solução 

desse tipo, como também é possível indagar, tendo em vista o enraizamento do 

problema em questões fundamentais, se existe alguma possibilidade de tal solução 

ser algum dia possível. De qualquer forma, uma coisa parece certa: fórmulas gerais 

como judicial self restraint não ajudam muito. Necessária é uma solução 

diferenciada. Quando, na decisão sobre co-gestão, no que diz respeito ao controle 

dos prognósticos do legislador, o Tribunal Constitucional Federal distingue entre 

“um controle por evidência”, um “controle de plausibilidade” e um “controle 

intensificado de conteúdo”, ele corretamente expressa a direção a ser seguida na 

busca de uma solução. 

 

Não basta dizer, portanto, que, uma vez assentada a supremacia da Constituição, 

outorgar sua guarda ao Judiciário é a única opção. Diante deste evidente déficit de 

                                                                                                                                                                                     
que o público aceita que a razão pública seja de fato singular e que expertos profissionais no exercício da razão 

pública realmente saibam mais. (DRYZEK, John S.. Legitimidade e economia na democracia deliberativa. In 

Participação e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo/ 

Vera Schattan P. Coelho e Marcos Nobre, organizadores, São Paulo: ed. 34, 2004, p. 45/46). 
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 ELY, John Hart. Democracia e Desconfiança, p. 89. 
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 Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgilio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

544/545. 
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legitimidade democrática das Cortes Constitucionais
201

, se faz necessária uma abertura 

democratizante da atividade da Corte, a qual, no exercício de sua relevante missão, não pode 

descuidar de que uma sociedade aberta reclama uma jurisdição constitucional igualmente 

aberta, conferindo a melhor interpretação historicamente possível de sua carta política. 

No processo de interpretação constitucional, como lembra Peter Häberle, estão 

potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os 

cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com 

numerus clausus de intérpretes da Constituição
202

. 

Embora se afirme, por vezes, que a legitimidade da composição da Corte adquire 

respaldo democrático visto que, após a escolha pelo Presidente da República, o pretenso 

Ministro é sabatinado pelo Senado Federal, este argumento nada acresce de democrático ao 

sistema de controle de constitucionalidade das leis. A uma, porque o Senado Federal não 

representa a população, mas sim os Estados. A duas, porque, como se vê da experiência 

brasileira, este procedimento protocolar mostra-se sem nenhum resultado prático específico 

quanto à qualidade e/ou compromisso dos futuros Ministros com as causas da Nação
203

. 

Esta sabatina, por outro lado, não assegura uma composição pluralista da Corte 

Suprema brasileira, já que a escolha do futuro juiz fica a cargo do Chefe do Executivo e, 

quanto a este momento, não existe nenhum critério de caráter objetivo ou institucionalmente 

amadurecido para a designação do futuro magistrado. A situação, entre nós, mostra-se 

agravada, visto que o cargo é vitalício, o que impede e/ou dificulta a salutar renovação dos 

assentos daquela Corte de Justiça. 
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 “É inegável que o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal possuem estruturação, composição e 

princípios diversos, o que não significa que não possam trabalhar de forma harmônica, com seus campos de 

atuação delimitados. O primeiro, como é legitimado diretamente pelo princípio da soberania popular, tem a 

função de representar os interesses da maioria; o segundo, que não pode ser legitimado diretamente pela 

soberania popular, tem o escopo de concretizar os mandamentos constitucionais, protegendo os interesses da 

minoria que encontra respaldo na Constituição. Ambos devem exercer as suas atividades em sincronia para que 

tanto a maioria quanto a minoria tenham seus direitos preservados”. AGRA, Walber de Moura. ob. cit. p. 110. 
202

 Ob. cit. p. 13. 
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 Neste ponto, observa André Ramos TAVARES, discorrendo sobre a necessidade de independência do 

magistrado que compõe a corte: “É essencialmente a independência que, aqui, cumprirá aquele papel legitimador 

que faltava. Para que essa independência seja real, e não uma mera ficção jurídica, ao lado de outras tantas, 

parece que se faz necessário, ao menos, afastar a possibilidade de que a designação seja pessoal, por exemplo, do 

Presidente da República, ou do Presidente do Parlamento, ou e ambos conjuntamente. É que essa forma de 

escolha pode gerar vínculos afetivos, quer dizer, pode acarretar, na prática, uma verdadeira dependência do 

designado à pessoa que o designou. Nesse sentido, a aprovação de um nome por um parlamento, mediante 

votação na qual se exija alguma sorte de maioria, cumpre papel de afastar uma tal dependência” (Tribunal e 

Jurisdição constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1988, p. 37).  
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Referindo-se à experiência alemã, na tentativa de equacionar e compatibilizar o 

princípio democrático da representatividade parlamentar (princípio majoritário) com a 

jurisdição constitucional (enquanto garantia jurídica do Estado Democrático de Direito e, 

correlacionado, com a proteção das minorias) Konrad Hesse
204

 aduz que: 

Esse controle significa uma incorporação, até agora desconhecida à tradição 

constitucional alemã, do Poder Judiciário no sistema de refreamentos de poderes e 

controles. O elemento estatal-jurídico do equilíbrio de poderes, se torna eficaz, nele, 

une-se com o democrático, porque ele abre as possibilidades à minoria de recorrer à 

proteção do Tribunal Constitucional contra um prejuízo, real ou pretendido, de sua 

posição e, assim, de consolidar sua situação – em que naturalmente, o Tribunal 

Constitucional nenhum outro peso pode lançar no prato da balança senão aquele de 

sua própria autoridade. 

 

Para alguns doutrinadores, a deficiência da legitimação da atuação destes 

magistrados, em decorrência da ausência de um mandato político, mostra-se compensada pela 

legitimação pelo procedimento, por intermédio do qual a interpretação figura como parte 

integrante do processo legislativo
205206

. Entretanto, como pontua Brito
207

,  

 

O problema do fundamento da jurisdição constitucional é tão-somente o problema 

da sua legitimação democrática. Não é verdade que, pelo próprio facto da sua 

existência, há juízes que declaram inválida uma lei, a expressão da vontade do povo? 

A questão pressupõe, portando, habitualmente, que o poder legislativo do povo 

através de seus representantes eleitos é a dimensão essencial da Democracia e que a 

jurisdição constitucional é uma restrição à Democracia na medida em que retira, 

pelo menos em parte, à lei a sua força. Por que razão deveriam os juízes, que não são 

legisladores eleitos pelo povo, poder afectar a força duma lei democrática? Não é 

isto governo dos juízes em vez de governo do povo? A teoria tradicional vê, 

portanto, na jurisdição constitucional um limite ou uma restrição ao princípio do 

governo do povo pelo povo. A questão será, portanto, a de justificar essa restrição. 

 

Na realidade, como sustenta Louis Favoreau, é inútil querer encontrar um sistema 

que garanta uma perfeita imparcialidade e um apoliticismo político total, tanto pelas razões de 
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 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 

Sergio Fabris, 1998, p. 376 
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 COELHO, Inocêncio Mártires. Constitucionalidade/Inconstitucionalidade: uma questão política?, Revista 
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 Sobre a condição de legislador negativo, afirma Kelsen: Sobre legislador negativo: KELSEN, “um tribunal 
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(KELSEN, Hans. Teoria Geral do Estado e do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 261). Também 
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constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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 BRITO, José de Souza. Jurisdição constitucional e princípio democrático. In: vários autores. Legitimidade e 

legitimação constitucional. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 39. 
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fundo que já expusemos – a jurisdição constitucional reflexo de lutas políticas – como por 

razões de procedimento, que têm a dificuldade de uma designação objetiva
208

. 

Contudo, deve-se ter em mente que, no estágio atual do constitucionalismo e da nova 

conformação da divisão de poderes
209

, “cresce a extraordinária relevância da jurisdição 

constitucionalidade, ou seja, do controle de constitucionalidade como campo de batalha da 

Lei Fundamental onde se afiança juridicamente a força legitimadora das instituições. Em 

verdade, a justiça constitucional se tornou uma premissa da democracia: a democracia 

jurídica, a democracia com legitimidade”
210

. Nesta perspectiva relegitimadora da jurisdição 

constitucional, o controle de constitucionalidade não pode ser tratado como uma questão de 

Estado. Pelo contrário, a abertura da Corte Suprema (ou órgão estatal que desempenhe a 

função de guardião da Constituição) à participação da sociedade deve ser permitido de forma 

ampla, dentro de parâmetros racionais de condução dos procedimentos decisórios. 

A relação que se estabelece entre os destinatários da norma (os intérpretes 

constitucionais da sociedade aberta) e o Estado Constitucional Democrático, deve, assim, 

pautar-se para garantir as condições procedimentais para realização do processo 

constitucional democrático, “mas sem assumir a postura de um guardião da virtude, com base 

em fundamentos ético-culturais ou em fundamentos meramente político-pragmáticos”
211

. 
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4 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

4.1 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO SISTEMA CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

A possibilidade de participação popular no controle concentrado de 

constitucionalidade afigura-se como temática relativamente recente. Esta participação 

popular, durante bastante tempo, encontrou óbice à sua efetivação em virtude do discurso 

legitimador do controle abstrato de normas, segundo o qual, não há que se falar em partes, já 

que a matéria enfrentada mostra-se como unicamente de direito
212

. 

Em um momento posterior, este entendimento foi relativizado, para se fazer permitir 

uma espécie de instrução probatória nas ações do controle concentrado de 

constitucionalidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, a ampliação do 

rol de intérpretes constitucionais vem-se ampliando desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, conforme disposto em seu artigo 103, que indica os legitimados à 

propositura da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN). 

O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, como é sabido, em sua redação 

original, vedava a intervenção de terceiros no processo abstrato de constitucionalidade de 

normas
213

. A Lei Federal n. 9.868/99, que disciplina o procedimento a ser observado pelo 
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 Neste sentido, por todos, veja-se Gilmar MENDES: “Já no primeiro quartel deste século, afirmava Triepel 

que os processos de controle de normas deveriam ser concebidos como processos objetivos. Assim, sustentava 

ele, no conhecido Referat sobre “a natureza e desenvolvimento da jurisdição constitucional”, que, quanto mais 
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defesa de interesse do requerente, que pressupõe a defesa de situações subjetivas” (MENDES, Gilmar. Controle 

de Constitucionalidade – aspectos jurídicos e políticos, São Paulo: Editora Saraiva, 1990, p. 250-251). 
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 Esta vedação estava vinculada ao conceito clássico processual civil de intervenção de terceiros, conforme 

disciplinado no Código Buzaid (Código de Processo Civil brasileiro de 1973). Nesta perspectiva, as modalidades 

tratadas pelo atual Código de Processo Civil, no Capítulo VI do Título II do Livro I, como intervenção de 
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Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 

(ADI) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e, também, na Ação Declaratória 

de Inconstitucionalidade por Omissão (ADECON)
214

, de igual modo, contém previsão 

semelhante (art. 7º e 18
215

 da referida lei, referindo-se, respectivamente, à ADI e à ADC).  

Estas restrições à participação de terceiros no controle abstrato de normas rendem 

tributo tão somente ao entendimento pretoriano segundo o qual, apegado ao dogma do 

processo sem partes, nas ações do controle concentrado de constitucionalidade não há 

interessados. 

Contudo, não se mostra necessariamente assim. Tendo em vista os efeitos que a 

decisão proferida alcança, não se pode afirmar que não há interessados no desfecho da lide. 

Sob a perspectiva de um processo civil caduco, talvez. Mas sob a perspectiva de um processo 

constitucional, este entendimento deve ser revisto. Em sentido similar, posiciona-se 

Binenbojm
216

: 

 

(...) o conceito de que a ação direta de inconstitucionalidade instaura um processo 

objetivo deve ser entendido em seus devidos termos. Do ponto de vista da teoria 

processual, é correta a classificação, eis que não há contendores litigando em defesa 

de direitos subjetivos concretos, que deverão ser assegurados pela prestação 

jurisdicional. O que não se pode admitir é que a decantada objetividade seja 

invocada para sustentar a falsa ideia de que a fiscalização abstrata da 

constitucionalidade se perfaça através de um processo asséptico, meramente formal, 

desprovido da essência da ideia de lide que é o conflito de interesses. Bem ao 

                                                                                                                                                                                     
terceiros são: oposição; nomeação à autoria; denunciação da lide; e chamamento ao processo. Para Cândido 

Rangel DINAMARCO, “partes são todos aqueles que, tendo proposto uma demanda em juízo (inclusive em 

processo pendente), tendo sido citados, sucedendo a parte primitiva ou ingressando em auxílio da parte, figuram 
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Malheiros, 2009, p. 17). Acrescenta Moacyr Amaral Santos que “terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação 
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relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de 

defender interesse próprio” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

18). Por fim, ainda neste conceito clássico delineado pelo Código de Processo Civil de 1973, lembra Vicente 

Greco Filho que, “além desses casos, evidentemente, também pertencem à categoria a assistência, prevista em 

outro capítulo junto do litisconsórcio, e o recurso de terceiro prejudicado” (Direito Processual Civil Brasileiro. 

20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 135). Com a promulgação do Projeto de Lei que instituirá o Novo Código de 

Processo Civil, espera-se que a matéria ganhe novos ares. 
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 Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 

... 
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 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 

instrumentos de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.147-148. 
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contrário, nele confluem os maiores conflitos políticos, sociais e econômicos da 

nação, compondo um quadro representativo dos fatores reais de poder. 

 

A Lei n. 9.868/99, contudo, criou a figura do amicus curiae, abrindo a possibilidade 

para manifestação de outros órgãos e entidades (como se vê do art. 7º, § 2º
217

); além de 

permitir o pronunciamento, durante a tramitação do processo objetivo, de perito ou comissão 

de peritos, bem como a realização de audiências públicas (tal qual previsto no art. 9º, § 2º, da 

referida lei
218

). 

Após a superveniência desta lei, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 

foi alterado, dez anos após a publicação da lei, para conter, expressamente, previsão quanto à 

participação de terceiros no controle abstrato de normas, conforme previsto no art. 13, inciso 

XVIII, e art. 21, inciso XVIII, ambos, do Regimento Interno da Suprema Corte, atualizados 

com a Emenda Regimental 29/2009
219

. 

A Lei n. 9.868/99 deve ser analisada, antes de tudo, para os fins a que se destina. É 

preciso despir-se de alguns conceitos do processualismo clássico e enxergá-la a partir e além 
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 Art. 13. São atribuições do Presidente: 
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introdução da Emenda Regimental 29/2009.  
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... 

Art. 21. São atribuições do Relator: 

XVII – convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em 

determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, 

com repercussão geral ou de interesse público relevante. 

XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em 

audiências públicas ou nos processos de sua relatoria. 
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de sua missão constitucional. Em seu art. 2º, incisos I a IX, a Lei 9.868/99
220

 reproduz o que 

consta no art. 103 da Constituição Federal, reafirmando a pluralidade de agentes que se 

encontram legitimados para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade e para a 

Ação Declaratória de Constitucionalidade
221

. 

Mais adiante, por força da alteração promovida pela Lei n. 12.063/2009, o art. 12-A 

da Lei n. 9.868/99 indica quais são os legitimados para propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão
222

. Como se vê ali, trata-se de outra reprodução do que 

consta no art. 103 da Carta de Outubro. 

A introdução do instituto do amicus curiae deflagra oficialmente a abertura da 

interpretação constitucional no direito brasileiro. Distingue-se das modalidades tradicionais de 

intervenção de terceiros. O amicus curiae distancia-se das clássicas modalidades de 

intervenção de terceiros no processo judicial previstas no Código de Processo Civil, assim 

como do instituto da assistência e do litisconsórcio em função de seu caráter público, que 

coloca o instituto em condição processual que transcende as motivações dos eventuais e/ou 

possíveis litigantes, visto que, em tese, se encontra despido de interesse particular. Assume o 

amicus curiae, antes de tudo, uma intervenção e/ou atuação processual determinada por uma 

motivação ideológica
223

. 
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 Art. 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (Vide artigo 103 da Constituição Federal) 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

 III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal; 

VI - o Procurador-Geral da República; 

 VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

 VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
221 “Deve-se ressaltar ainda que a Constituição de 1988 ampliou bastante o leque de atores legitimados a propor 

ações diretas de inconstitucionalidade. Não só o Presidente e as mesas da Câmara e do Senado podem propor a 

ação, mas também a OAB e qualquer partido político representado no Congresso Nacional. Além disso, nosso 

sistema de controle concentrado é coadjuvado por um sistema difuso, no qual qualquer juiz, estadual ou federal, 

pode decidir sobre a constitucionalidade das leis. Enquanto nos Estados Unidos apenas três leis federais haviam 

sido declaradas inconstitucionais nos primeiros 50 anos de sua fundação, no Brasil já não é mais possível contar 

as decisões de inconstitucionalidade menos de 20 anos depois da promulgação da constituição.” (Marcos 

Barbosa Pinto, Constituição e Democracia, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 197). 
222

 Art. 12-A.  Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. (Incluído pela Lei nº 12.063, 

de 2009). 
223

 MAMARI FILHO, Luís Sérgio Soares. A Comunidade Aberta de Intérpretes da Constituição: o amicus 

curiae como estratégia de democratização da busca do significado das normas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005, p. 99. 
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Trata-se de inovação bem inspirada, como adverte Gustavo Binenbojm, que se insere 

no contexto de abertura da interpretação constitucional no país
224

. Esta abertura da 

interpretação constitucional aos demais atores sociais, contudo, por vezes, esbarra na 

construção pretoriana da Excelsa Corte, que cria requisitos ou condições da ação para fins de 

aferição de legitimidade do órgão e/ou entidade quando da propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Revelam-se estes requisitos, por exemplo, na criação pretoriana da 

pertinência temática bem como no requisito criado pela corte para demonstração do que vem 

a ser “entidade de classe de âmbito nacional”
 225226

. 

O requisito da pertinência temática afasta da possibilidade de participação no 

controle concentrado de constitucionalidade de importantes entidades e órgãos que compõem 

a sociedade civil brasileira, apresentando-se, em sede de criação pretoriana, “pouco 

compatível com a natureza do controle abstrato, que visa não à tutela de situação subjetiva, 

mas sim à defesa da integridade do ordenamento constitucional”
 227

. 

A Constituição Federal de 1988 não prevê este requisito. Sequer sugere sua 

existência e/ou necessidade. Apesar disto, o Supremo Tribunal Federal edificou uma hoje 

incontornável e maciça jurisprudência impondo este requisito como modalidade sui generis de 
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 Ob. cit., p. 158. 
225

 A título ilustrativo, embora a dissertação não cuide do tema, merece registro que a construção do conceito do 

que vem a ser “entidades de classe de âmbito nacional” ficou a cargo do STF, já que não há descrição no Texto 

Constitucional dos traços ou requisitos característicos destas. No vácuo de texto normativo, o STF construiu, em 

uma interpretação restritiva, o que vem a ser estas entidades de classe, agregando outros requisitos para a 

legitimidade de sua atuação, como a pertinência temática. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 

consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não 

decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular 

característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de 

associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na 

aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades econômicas ou 

profissionais amplamente disseminadas no território nacional. Precedente: ADIN-386. (ADI 108, Relator(a):  

Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/1992, DJ 05-06-1992 PP-08427 EMENT VOL-

01664-01 PP-00017 RTJ VOL-00141-01 PP-00003). 
226

 Por fim, para fins de registro, de acordo com MENDES (2010, p. 1268), “quanto ao caráter nacional não basta 

simples declaração formal ou manifestação de intenção constante de seus atos constitutivos. Faz-se mister que, 

além de uma atuação transregional, tenha a entidade membros em pelo menos nove Estados da Federação, 

número que resulta da aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Na ausência de disciplina 

constitucional ou legal expressa acerca dos critérios definidores do caráter nacional das entidades de classe, o 

STF optou por fixar idêntico parâmetro ao estabelecido na Lei dos Partidos Políticos no pertinente à legitimidade 

para a propositura da ADI.” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Ob. cit., p. 1268) 
227

 MORO, Sérgio F. ob. cit., p. 215. 
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“condição da ação” a ser aferido in status assertionis de modo que determinados entes e 

órgãos possam manejar a ação direta de inconstitucionalidade
228

.  

Para fins de aferição desta legitimidade, doutrinariamente entende-se por pertinência 

temática a exigência de correlação entre as prerrogativas ou fins institucionais do órgão ou 

entidade legitimado para a propositura da ação direta com aquele ato normativo por meio dela 

questionado
229

. 

A construção pretoriana desta espécie de condição da ação aparece como solução 

para o excesso de ações diretas de inconstitucionalidade propostas por confederações sindicais 

e entidades de classe de âmbito nacional. Contudo, sua aplicação enquanto filtro de acesso aos 

mecanismos de controle abstrato de normas e ao próprio Supremo Tribunal Federal não se 

limita mais a estas entidades, tendo se expandido, perniciosamente, de modo que atualmente a 

demonstração deste requisito passou a ser exigido dos Governadores de Estado e do Distrito 

Federal e Mesas de Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa distrital
230

. Este 

posicionamento encontra-se na contramão da democratização da jurisdição constitucional 

brasileira e deve ser revisto, o quanto antes, pela Corte Suprema. 

Outro aspecto relevante na abertura democrática do controle concentrado de 

constitucionalidade brasileiro reside na possibilidade conferida pelo art. 9º, § 1º, da Lei n. 

9.868/99 de autorizar o relator da ação, após manifestação do Procurador-Geral da República 

e do Advogado-Geral da União, requisitar informações adicionais ao julgamento da causa, 

designar perito ou comissão de peritos para emitir parecer ou determinar a realização de 

audiência pública para coleta de depoimentos e ouvir pessoas com experiência sobre a 

matéria, auxiliando, deste modo, os esclarecimentos necessários para o melhor julgamento da 

                                                           
228

 Veja-se, verbi gratia: EMENTA: Agravo Regimental. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Entidade 

Sindical. Legitimação Ativa Especial. Pertinência Temática entre o conteúdo do ato impugnado e a finalidade 

institucional da entidade sindical. Ausência. Ilegitimidade Ativa ad Causam. Agravo Regimental conhecido e 

não provido. À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe 

profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a 

confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Agravo regimental conhecido e não provido. (ADI 

5023 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014) 
229

 Neste sentido, ver BINENBOJM, Gustavo. Ob. cit. p. 144. 
230

 A exemplo da decisão proferida na ADI 2549, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 

julgado em 01/06/2011, DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011 Republicação: DJe-209 DIVULG 28-

10-2011 Public 03-11-2011 Ement Vol-02618-01 PP-00024 Ret v. 14, n. 82, 2011, p. 92-105. 
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causa. Para Gilmar Mendes, ao positivar esta abertura democrática no processo abstrato de 

controle de constitucionalidade, o legislador pátrio
231

 

 

(...) afastou-se de uma leitura radical do modelo hermenêutico clássico, a qual 

sugere que o controle de normas há de se fazer com o simples contraste entre a 

norma questionada e a norma constitucional superior. Essa abordagem 

simplificadora tinha levado o STF a afirmar, às vezes, que fatos controvertidos ou 

que demandam alguma dilação probatória não poderiam ser apreciados em ação 

direta de inconstitucionalidade. 

Essa abordagem conferia, equivocadamente, maior importância a uma pré-

compreensão do instrumento processual do que à própria decisão do constituinte de 

lhe atribuir competência para dirimir a controvérsia constitucional. 

 

Tais transformações objetivam concretizar uma aproximação entre a realidade fático-

social e a norma ou conjunto de normas postos em discussão no seio da Corte Suprema, 

conferindo maior legitimidade à decisão futuramente proferida
232

. 

A atuação do Supremo Tribunal Federal, contudo, embora tenha esboçado uma 

mudança de comportamento nos últimos anos quanto ao tratamento dispensado aos institutos 

democratizantes instituídos pela Lei n. 9.868/99, mostra-se claudicante quanto à intervenção 

destes no controle abstrato de normas, seja em termos quantitativos, seja em termos 

procedimentais. 

De igual modo, a Lei n. 9.882/99 que disciplina o procedimento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, 

prevê em seu artigo 2º, que podem propô-la os mesmos legitimados para a propositura da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Mais adiante, em seu artigo 6º, esta lei prevê a 

possibilidade de intervenção de terceiros no procedimento do julgamento da ADPF, ao 

registrar em seu texto normativo que (art. 6, § 1º,) se entender necessário, poderá o relator 

ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, 

designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ob. cit. p. 

1289. 
232

 Hesse assevera que “a norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua 

essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa 

pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode ser separada das condições históricas de sua realização, que 

estão, de diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser 

desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições naturais, técnicas, econômicas, e sociais. A 

pretensão de eficácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta essas condições. Há de ser, 

igualmente, contemplado o substrato espiritual que se consubstancia num determinado povo, isto é, as 

concepções sociais e concretas e o baldrame axiológico que influenciam decisivamente a conformação, o 

entendimento e a autoridade das proposições normativas”. (HESSE, Konrad. A Força Normativa da 

Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991.Páginas 14−15). 
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fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade 

na matéria; bem como (art. 6º, § 2º) poderão ser autorizadas, a critério do relator, 

sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo. 

O Supremo Tribunal Federal, neste ponto, entende que não há neste diploma 

normativo, a exemplo da Lei n. 9868/99, referência à possibilidade de intervenção do amicus 

curiae. A criação pretoriana do Supremo Tribunal Federal, embora sob caráter de 

excepcionalidade, entendeu por bem, por analogia, possibilitar a intervenção do amigo da 

corte como se vê de seus julgados sobre a matéria
233

. Entendemos, porém, que o disposto no 

artigo 6º, § 1º e 2º, da Lei n. 9.882/99, por si só, já se mostra suficiente para reconhecer o 

instituto. 

Um aspecto pouco explorado da Lei Federal nº 9.868/99 deve ser melhor debatido. O 

primeiro aspecto diz respeito ao disposto no artigo 7º, § 2º da referida lei que dispõe sobre o 

ingresso do amicus curiae no processo objetivo de controle de constitucionalidade das 

normas. Segundo este dispositivo, o relator do processo, considerando a relevância da matéria 

e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a 

manifestação de outros órgãos ou entidades. 

A ausência de possibilidade recursal ao indeferimento da habilitação do amigo da 

corte a cargo do critério a ser utilizado pela conveniência política e/ou ideológica do relator 

do processo não se coaduna com a dialeticidade inerente ao diálogo entre a jurisdição 

constitucional e o tecido social, entendida esta enquanto manifestação do Estado Democrático 

de Direito. Estaria melhor posta a matéria caso a decisão fosse transferida ao colegiado 

(tribunal pleno) ou se desta decisão houvesse a previsão recursal para que o indeferimento 

pudesse ser revisto pela própria corte. 

Há uma outra inquietação que envolve a matéria, encartada na Lei n. 9.882/99. O 

projeto de lei que originou este diploma normativo previa, no art. 2º, II, a legitimidade para 

propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental a qualquer pessoa 

lesada ou ameaçada por ato do Poder Público. Quando da conversão do projeto de lei em lei, 

este inciso segundo foi vetado pelo Chefe do Executivo. As razões do veto indicam que a 
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 “É possível a aplicação, por analogia, ao processo revelador de argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, da Lei n° 9.868/99, no que disciplina a intervenção de terceiros. Observe-se, no entanto, que a 

participação encerra exceção” (STF, ADPF 46/DF, Relator Min. Marco Aurélio, DJ, 20.06.2005, p. 7). Em 

sentido similar, veja-se também STF/ADPF 73/DF, Relator Min. Eros Grau, DJ 08.08.2005, p. 27). 
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disposição insere um mecanismo de acesso direto, irrestrito e individual ao Supremo Tribunal 

Federal. Esta admissão de um acesso individual e irrestrito mostrar-se-ia incompatível com o 

controle concentrado de legitimidade dos atos estatais. Por outro lado, a inexistência de 

qualquer requisito específico a ser ostentado pelo proponente da arguição e a generalidade do 

objeto da impugnação elevaria excessivamente o número de feitos a reclamar apreciação pelo 

Supremo Tribunal Federal, sem a correlata exigência de relevância social e consistência 

jurídica das arguições propostas, o que poderia pôr em xeque viabilidade funcional do 

Supremo Tribunal Federal. 

Consta ainda no veto presidencial que o amplo rol de entes legitimados para a 

promoção do controle abstrato de normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal 

asseguraria a veiculação e a seleção qualificada das questões constitucionais de maior 

relevância e consistência, atuando como verdadeiros agentes de representação social e de 

assistência à cidadania. Cabe igualmente ao Procurador-Geral da República, em sua função 

precípua de Advogado da Constituição, a formalização das questões constitucionais carentes 

de decisão e socialmente relevantes. 

O veto imposto a este dispositivo que indicava o embrião de uma verdadeira ação 

popular de controle de constitucionalidade em solo brasileiro retirou a possibilidade de 

avanço institucional sobre o debate da participação popular no controle concentrado de 

normas no direito brasileiro, figurando como retrocesso em termos de atribuição de 

legitimidade democrática à atuação do Supremo Tribunal Federal. 

A democracia participativa instituída pelas linhas mestras da Constituição Federal 

exige esta perspectiva quando da atuação da Suprema Corte em sede de controle concentrado 

de constitucionalidade. Em uma sociedade plural, não há razão para alijar dos momentos de 

decisão estatal a participação popular, desde que o seja feito de modo procedimentalizado. 

Feitas estas observações, analisemos, então, como se dá esta relação entre o Supremo 

Tribunal Federal e o instituto do Amicus curiae
234

. 
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 Embora seja um instrumento tão importante quanto o Amicus Curiae, a audiência pública e outras formas de 

participação no controle concentrado de constitucionalidade não serão objetos de estudo neste trabalho, razão 

pela qual não faremos referências a estes. 
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4.2 O AMICUS CURIAE NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 

BRASILEIRO 

 

Principiemos pelo conceito. Conforme exposto no sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal, o amicus curiae figura como intervenção assistencial em processos de 

controle de constitucionalidade por parte de entidades que tenham representatividade 

adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia 

constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como interessados na causa
235

. 

Para Antônio do Passo Cabral,  

 
A expressão latina amicus curiae significa “amigo da Corte” (friend of the court ou 

Freund des Gerichts). As origens do instituto do amicus curiae remontam ao direito 

romano segundo alguns autores, mas foi certamente no direito norte-americano que 

a figura interventiva desenvolveu-se. De fato, o sistema do common law adota o 

modelo do stare decisis, em que as decisões jurisprudenciais vinculam os casos 

semelhantes que venham a ocorrer no futuro. Assim, a força do precedente judicial 

pode fazer com que uma decisão proferida em relação a um litígio individual 

produza de algum modo efeitos a todos os futuros processos de mesma natureza. 

Surge então a necessidade de se possibilitar que setores sociais diversos possam 

influenciar as decisões judiciais, ainda que não possuam interesse ou relação direta 

com o objetivo do processo em que se manifestam. 

 

No direito positivo brasileiro, até o presente momento, não se encontra referência 

legislativa em texto normativo que atribua ao instituto que estamos a discorrer de amicus 

curiae. O nome de batismo, deste modo, é doutrinário e jurisprudencial
236

. 

Para alguns, o amigo da corte figura como um “terceiro especial”. Neste sentido, 

tem-se este a prerrogativa de poder “intervir no feito para auxiliar a Corte, desde que 

demonstre um interesse objetivo relativamente à questão jurídico-constitucional em 

discussão”
237

. Quanto ao seu surgimento no direito brasileiro, a doutrina de divide em duas 

correntes. Para a primeira corrente, o amicus curiae encontra-se presente no direito pátrio 
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 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=533.  
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 Há uma referência a esta expressão no art. 23, § 1º, da Resolução n. 390 do Conselho da Justiça Federal, de 

17 de setembro de 2004. Diz o texto: Art. 23. As partes poderão apresentar memoriais e fazer sustentação oral 

por dez minutos, prorrogáveis por até mais dez, a critério do presidente.   § 1º O mesmo se permite a eventuais 

interessados, a entidades de classe, associações, organizações não-governamentais, etc., na função de “amicus 

curiae”, cabendo ao presidente decidir sobre o tempo de sustentação oral. 
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 CUNHA JUNIOR, Dirley da. A intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de 

constitucionalidade: a intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. 

In: Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 149-167, p. 157. 
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desde (fora do controle concentrado de constitucionalidade) a partir da promulgação da Lei n. 

6.385/1976, que versa sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 

Mobiliários
238

. Nesta lei, encontra-se em seu artigo 31 a referência segundo a qual a função de 

amigo da corte será desempenhada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM junto aos 

tribunais do Poder Judiciário nacional
239

. 

Esta intervenção, contudo, segundo a própria lei, está adstrita às hipóteses em que a 

discussão judicial versar sobre questões de direito societário, sujeitas, administrativamente, às 

atribuições da autarquia federal. Osvaldo Hamilton Tavares justifica a atuação da CVM na 

qualidade de amigo da corte asseverando que
240

 

 

O juiz, pela própria natureza de sua formação profissional, não está em condições de 

resolver todos os problemas que se apresentam à sua apreciação. Depende, portanto, 

dos esclarecimentos que lhe são fornecidos pelos técnicos da CVM. Assim, a 

Comissão de Valores Mobiliários deverá traduzir para o juiz aquelas impressões e 

conclusões que colheram no exame dos fatos do processo, tornando acessível ao 

conhecimento do magistrado aquilo que normalmente ele não poderia conseguir 

sozinho, ou somente o conseguiria, após um ingente esforço. 

 

Posteriormente, a Lei Federal n. 8.884/94 trouxe a possibilidade de intervenção de 

amicus curiae nos processos em que se discute a incidência e/ou aplicação desta lei
241

, a qual 

versa sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Este diploma 

normativo prevê a possibilidade de intervenção do Conselho Administrativo de Defesa 
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 A respeito, consultar TAVARES, Osvaldo Hamilton. A CVM como amicus curiae. Revista dos Tribunais, v. 

690. São Paulo: RT, 1993, p. 286/287; e AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus curiae. Salvador: JusPodvim, 

2005. 
239

 Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão de 

Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no 

prazo de quinze dias a contar da intimação. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

§ 1º - A intimação far-se-á, logo após a contestação, por mandado ou por carta com aviso de recebimento, 

conforme a Comissão tenha, ou não, sede ou representação na comarca em que tenha sido proposta a ação. 

(Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

§ 2º - Se a Comissão oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, será intimada de todos os atos processuais 

subseqüentes, pelo jornal oficial que publica expedientes forense ou por carta com aviso de recebimento, nos 

termos do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

§ 3º - A comissão é atribuída legitimidade para interpor recursos, quando as partes não o fizeram. (Incluído pela 

Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

§ 4º - O prazo para os efeitos do parágrafo anterior começará a correr, independentemente de nova intimação, no 

dia imediato aquele em que findar o das partes. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 
240

 Ob. cit., p. 287. 
241

 À época em que a lei estava em vigor, advertiu Fredie DIDIER JUNIOR que “a relevância social de alguns 

tipos de causas é fator de adequação objetiva do processo jurisdicional, que deve ter suas peculiaridades 

procedimentais modificadas de acordo com as características do objeto do processo. A ouvida/manifestação do 

amicus curiae é uma das manifestações desta adequação; sobretudo uma especialização procedimental, que não 

se confunde com qualquer espécie de fenômeno interventivo” (A intervenção judicial do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (art. 89 da Lei Federal 8.884/94) e da Comissão de Valores Mobiliário (art. 

31 da Lei Federal 6.385/76), p. 152/153. 
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Econômica (CADE) na condição de amigo da corte, com nítido objetivo de “policiamento da 

atividade econômica”
242

. Em seu artigo 89, dispunha esta lei, hoje revogada pela Lei Federal 

n. 12.539/2011, que nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta lei, o CADE 

deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente. 

Quando a Lei n. 8.884/94 estava em vigor, Cassio Scarpinella Bueno assevera que “o 

ingresso do CADE não se baseia na mesma qualidade de ‘interesse jurídico’ daquele que um 

assistente (simples ou litisconsorcial) precisará demonstrar para ingressar em algum processo 

pendente. Muito menos porque o objetivo da intervenção do assistente nesses casos é tutelar, 

mesmo que de forma reflexa, direito subjetivo próprio, assim entendido aquele que diz 

respeito à sua própria esfera jurídica”
243

. 

Há de se registrar ainda que a Lei Federal n. 9.279/96, que regula os direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial, o INPI – Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial, deve ser, obrigatoriamente, intimado para intervir nos processos em que as partes 

requererem nulidade de patente, de registro de desenho industrial ou de marca
244

, em 

verdadeira intervenção coacta. Trata-se, segundo Cássio Scarpinella Bueno, “de mais um caso 

em que o INPI intervirá na qualidade de amicus curiae para a tutela de interesses e direitos 

institucionais, para a tutela de interesses e direitos que extrapolam, que transcendem, os 

interesses típicos das partes e que estão fora do alcance e da tutela delas. Cabe ao INPI tutelá-

los administrativamente, e, se for o caso, em juízo”
245

. 

Há, ainda, outras duas hipóteses em que o instituto do amicus curiae, pode ser 

manejado, a saber: no procedimento de edição, revisão e cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante pelo STF (artigo 3°, parágrafo 2°, da Lei n° 11.417/2006), e análise da 
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 Expressão trazida por Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá, ob. cit., p. 61. 
243

 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no Processo Civil brasileiro – um terceiro enigmático. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 324. 
244

 Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, 

intervirá no feito. 

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. 

 

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 

56 e 57. 

 

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, 

intervirá no feito. 

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. 
245

 Ob. cit., p. 303. 
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repercussão geral pelo STF no julgamento de recurso extraordinário (artigo 543 – A, 

parágrafo 6°, do CPC, introduzido pela Lei n° 11.418/2006)
246

. 

Por fim, há de se registrar a inovação trazida pela Lei nº. 10.259/2001, que dispõe 

sobre a instituição e competência dos juizados especiais civis e criminais, no âmbito da 

Justiça Federal. De acordo com este diploma normativo, a possibilidade de intervenção de 

amicus curiae se dá quando houver recurso dirigido para a Turma Recursal e, durante o 

trâmite do recurso, houver pedido de uniformização de jurisprudência
247

. 

Contudo, a figura do amicus curiae que nos interessa na presente dissertação, e a 

qual identificamos como tal, mostra-se como sendo aquela prevista no art. 7º, § 2º, d a Lei n. 

9.868/99 e no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.882/99. Dito isto, precisa-se afirmar que o Amicus 

curiae ainda é figura pouco utilizada e com procedimento ainda não amadurecido no âmbito 

do Pretório Excelso
248

. 

                                                           
246

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 12. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

195. 
247

 Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 

decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. 

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das 

Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 

§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em 

contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada 

por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

... 

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de 

Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não 

sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 
248

 Nos Estados Unidos da América, onde se originou o instituto cuja matriz inspirou o Amicus Curiae 

tupiniquim, a matéria encontra-se devidamente tratada na Rule 37 do Regimento Interno da Suprema Corte dos 

Estados Unidos. Conforme se extrai do trabalho de Adhemar Ferreira MACIEL: “A “Rule 37” do Regimento 

Interno da Suprema Corte dos Estados Unidos , por exemplo,  traz 6 itens e subitens sobre o Brief for an Amicus 

Curiae naquele Tribunal. Vamos, mais para dar uma idéia, pinçar os tópicos mais importantes: 1) O 

reconhecimento pela Corte da importância do instituto, uma vez que o amicus curiae deve trazer “matéria 

relevante” (relevant matter) ainda não agitada pelas partes (not already brought to its attention by the parties). O 

dispositivo regi- mental lembra que, se não for observado esse cânone (matéria relevante, não trazida antes), o 

amicus vai sobrecarregar inutilmente a Corte; 2) o amicus curiae deve trazer, por escrito, o assentimento das 

partes em litígio, nos casos especificados regimentalmente. Caso seja negado o consentimento, o ami- cus terá de 

juntar, com seu pedido, os motivos da negação para que a Corte aprecie. 3) Mesmo em se tratando de pedido de 

intervenção para sustentação oral, o amicus deve, ainda assim, juntar o consentimento das partes, por escrito, 

para que possa peticionar; 4) o Solicitor General não necessita de consentimento das partes para intervir em 

nome da União. O mesmo tratamento é reservado a outros representantes de órgãos governamentais, quando 

legalmente auto- rizados. 5) O arrazoado não deve ir além de cinco páginas; 6) em sendo o caso, o amicus deve 

ser munido de autorização de seu representado, e fazer uma espécie de “preparo” para custeio processual, salvo 

se a entidade estiver previamente arrolada como isenta”. (Amicus curiae: um instituto democrático. Revista de 

informação legislativa, n. 153, ano 39, jan/mar 2002, Brasília, p. 8). O conteúdo da Rule 37 pode ser visualizado 

em http://www.law.cornell.edu/rules/supct/rule_37. 
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mostra-se vacilante quanto à sua 

importância ou irrelevância para o julgamento da causa submetida a análise. Em um primeiro 

momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a participação deste terceiro na dinâmica 

do processo abstrato dar-se-ia por satisfeita com a manifestação escrita expressa no art. 7º, § 

2º, da Lei 9868/99, a exemplo de decisão proferida na AgADI n. 2130
249

. Pouco depois, a 

orientação foi modificada em questão de ordem suscitada na ADI (MC) 2.223/DF
250

. Em 

outras duas questões de ordem, o Pretório Excelso passou a entender que ao amigo da corte 

era permitida a sustentação oral
251

. 

Analisando as decisões da corte, percebe-se que, por vezes, as decisões sobre 

admissão do amicus curiae no feito se referem à “abertura democrática” permitida pelo 

instituto
252

. Por vezes, a referência que se lê diz respeito ao juízo de conveniência do relator 

do processo de controle concentrado
253

. 

Outras vezes, a participação do amicus curiae é obstada por “ausência de 

representatividade”, sem um juízo aprofundado do que vem a ser, objetivamente, esta não-

representatividade
254

. Há hipóteses, ainda, em que a legitimidade recursal se mostra-lhe 

negada
255

. 
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 Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, DJU 14.12.2001. 
250

 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/10/2002, Publicação DJ 05-12-2003. 
251

 ADI 2.675 (QO), Rel. Min. Carlos Velloso; e ADI n. 2.777 (QO), Rel. Min. César Peluso. 
252

 “Em síntese, creio que o instrumento da admissão de amici curiae confere ao processo de fiscalização da 

constitucionalidade um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto que, a meu ver, não 

pode ficar restrito ao controle concentrado. Pelo contrário, penso que, justamente por se tratar de matéria ínsita 

ao modelo dos juizados especiais, a jurisdição constitucional exercida por este Tribunal deve se afastar de uma 

perspectiva estritamente subjetiva do recurso extraordinário”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 

416.827/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. 
253

 Exemplo desta afirmação, lê-se neste voto (grifos acrescidos): A participação de terceiros nos processos 

objetivos de controle de constitucionalidade é vedada, salvo na qualidade de amicus curiae, colaboradores que 

trazem aos autos informações relevantes ou dados técnicos, se assim entender necessário o relator (ADIn 3.819-

ED, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em 5/6/2007, DJ de 13/6/2007). Supremo Tribunal 

Federal. ADI 3819/MG. Relator: Min. Eros Grau. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 

24/10/2007. 
254

 EMENTA: Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. Elog Sudest S/A. pessoa jurídica de direito privado. Pedido de ingresso como amicus curiae 

indeferido. Ausência de representatividade. Agravo ao qual se nega provimento. (ADPF 216 ED-AgR, 

Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, Processo Eletrônico DJe-234 Divulg 

27-11-2014 Public 28-11-2014) 
255

 Ementa: constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade (adi). Amicus curiae. Embargos declaratórios 

não conhecidos. 1. Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o amicus curiae não 

tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado. 2. Embargos de 

declaração não conhecidos. (ADI 4163 ED / SP - SÃO PAULO. EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a):  Min. Teori Zavascki. Julgamento: 25/09/2013. Publicação DJe-207  

Divulg 17-10-2013  Public 18-10-2013). 
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A jurisprudência cambiante do Pretório Excelso demonstra que o instituto do amicus 

curiae ainda se encontra em período de amadurecimento naquela casa. Decisões de um ou 

outro ministro que, descendo do pedestal onde foram colocados, reconhecem a importância da 

pluralização do debate ainda se mostram raras, embora estejam crescendo em número. 

Com a renovação da Corte ocorrida nos últimos quatro anos, com nomeação de 

constitucionalistas (a exemplo do Min. Roberto Barroso) e processualistas (a exemplo do 

Min. Luiz Fux) para as vagas que surgiram, espera-se que a questão seja posta em seu devido 

lugar, conferindo maior legitimidade à atuação de nossa Corte Constitucional. Falta ao 

Supremo Tribunal Federal, neste momento, a percepção democratizante que o instituto traz ao 

interior da Corte, como espaço de deliberação estatal, em que se reúnem e se encontram as 

aspirações da sociedade e as pretensões estatais, na dinâmica da relação conflituosa que se 

estabelece entre o discurso dos espaços públicos e os desejos das entidades e organizações 

privadas. 

 

 

4.3 REFLEXÕES SOBRE O APERFEIÇOAMENTO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO NA 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Diante desta exposição e tendo em vista a necessidade de compatibilizar a atuação da 

Suprema Corte com uma abertura democrática participativa na construção do alcance da 

norma constitucional, pode-se inferir que o instituto do Amicus curiae vem contribuindo para 

diminuir o déficit de legitimidade democrática das decisões de nossa Corte Suprema. Isto 

porque, em um Estado Constitucional Democrático de Direito, a elaboração de uma decisão 

e/ou provimento jurisdicional legítimo ultrapassa a atividade judicante, trazendo reflexos, 

também, para o tecido social e para os atores envolvidos na dinâmica da vida em coletividade, 

o que não pode ser desprezado pelo Estado, personificado, em sua atuação, nos órgãos 

públicos e instituições constitucionalmente designados. 

Nesta missão que lhe foi confiada pelo constituinte originário, não deve o Supremo 

Tribunal Federal distanciar-se da realidade que o circunda. Não há mais, no estágio atual de 
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nosso desenvolvimento enquanto sociedade politicamente estável, espaço para um 

hermetismo da corte, distanciada do tecido social. 

A revelação do sentido de uma Constituição no Estado Democrático de Direito 

pressupõe o reconhecimento de pluralismo de seu texto e que que a Constituição é plural e a 

constatação no mundo dos fatos e da vida de que a condição de intérprete do Texto 

Constitucional não pode ser monopolizada por um órgão do Estado, mas o próprio povo. Ao 

povo, em um Estado Democrático de Direito, compete guardar a Constituição e o pluralismo 

que esta carrega em seu bojo
256

. 

De outra banda, não pode a Corte Suprema postar-se diante do Poder Legislativo 

como única guardiã dos valores democráticas da sociedade brasileira, ignorando a processo 

político e suas peculiaridades. Não por outra razão, não se afigura legítimo que o Supremo 

Tribunal Federal atribuir-se, em contraposição à Casa Legislativa, o papel de um crítico 

ideológico, visto que não se encontra em um local neutro, alijado do processo político
257

. 

Atualmente, podemos afirmar que se legitimam como sujeitos processuais em sede 

de fiscalização concentrada/abstrata de constitucionalidade, (1) os legitimados indicados no 

rol do art. 103 da Constituição Federal, reproduzido este teor na Lei 9.868/99 e na Lei 

9.882/99; (2) os órgãos estatais e/ou as autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 

impugnado (conforme prevê o artigo 6º da Lei 9.868/99); (3) o Advogado-Geral da União 

(conforme Constituição Federal, art. 103, § 3º); e (4) o amicus curiae
258

. Em sua obra 

clássica, ao sustentar a necessidade de ampliação dos intérpretes da Constituição, assevera 

Peter Häberle
259

: 
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 GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica Constitucional e pluralismo. In: Hermenêutica e jurisdição 

constitucional. José Adércio Leite Sampaio e Álvaro Ricardo de Souza Cruz coordenadores. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2001, p. 63-64. 
257

 Em sentido similar, veja-se Jürgen Habermas. Facticidad y validez, 4ª ed., Madrid, Espanha, Editorial Trotta, 

2005. p. 351. 
258

 Ver nesse sentido Luís Sérgio Mamari Filho, ob. cit., p. 102. 
259

 Ob. cit., 1997, p. 30-31. Neste ponto, cabe uma observação feita por Márcio Augusto Vasconcelos Diniz: “A 

teoria de Häberle, elaborada inevitavelmente com base na pré-compreensão que ele possui enquanto jurista 

europeu, aplica-se com mais facilidade, ou tende a ser assim, em países nos quais as instituições políticas, 

jurídicas e sociais possuem uma relativa estabilidade, porque coloca no âmbito da sociedade política a co-

responsabilidade no entendimento acerca do que a Constituição representa para ela, mas também na construção 

do seu próprio destino, ao lado dos órgãos políticos. Discutível seria, portanto, a sua aplicabilidade irrestrita ou 

sem análise crítica nos países de modernidade periférica, a exemplo do Brasil, em que é permanente a crise, não 

tanto – ou não somente – da Constituição, mas de constituinte. Aliás, a mera importação de modelos teoréticos-

constitucionais de uma realidade para outra, no caso de que se cuida, dos modelos europeus para a realidade 

político-constitucional brasileira, não pode sem essa análise crítica. A não ser assim, a discussão não alcançaria o 

nível da seriedade e concretude que se exige e tanto a sua discussão, como a sua aplicação, permaneceriam num 
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A ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é apenas a consequência da 

necessidade, por todos defendida, de integração da realidade no processo de 

interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade 

pluralista. Se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e 

acabada, há de se indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional, 

sobre as forças ativas da law in public action (personalização, pluralização da 

interpretação constitucional). 

 

Deste modo, com fulcro na democracia participativa, a participação popular nas 

decisões públicas, hodiernamente, figura como pedra de toque do Estado Democrático de 

Direito, ao possibilitar a submissão das grandes questões sociais ao envolvidos e/ou que 

possam ser alcançados pela decisão de forma geral. Obviamente, esta participação não se 

pode dar pessoalmente por cada indivíduo. De outra banda, deve ser devidamente 

instrumentalizada de forma a garantir a participação de representantes dos grupos sociais
260

. 

Na concepção moderna da democracia participativa, cujos efeitos já se percebem 

com maior intensidade no âmbito da relação que se estabelece entre o Estado e os 

jurisdicionados, há necessidade de maior abertura da Corte Constitucional brasileira à 

participação dos segmentos sociais legitimamente interessados no desenrolar dos julgamentos 

proferidos em sede de controle abstrato de normas. Sendo esta uma manifestação da soberania 

estatal, exercida pelo Supremo Tribunal Federal, nada mais justo e legítimo que sejam 

idealizados e implementados instrumento processuais hábeis a permitir a possibilidade de 

participação popular apta a influenciar o resultado do julgamento. Como registra RAWLS, “a 

constituição não é o que a Suprema Corte diz que ela é, e sim o que o povo, agindo 

constitucionalmente por meio dos outros poderes, permitirá à Corte dizer que ela é”
261

.  

Esta equação, ao que nos parece, pode ser muito bem dimensionada a partir da 

atividade constante e presente dos amici curiae no âmago do Supremo Tribunal Federal, 

contribuindo, com seus argumentos e exposições, para o esclarecimento das questões 

                                                                                                                                                                                     
nível meramente simbólico, simples figura de retórica. (Constituição e hermenêutica Constitucional, Belo 

Horizonte, Melhoramentos, p. 258-259). 
260

 “Dessarte, considerando a atividade hermenêutica das Cortes Constitucionais, o problema que surge na 

atuação delas é justamente quanto à legitimidade das decisões proferidas nesta seara, na medida em que o seu 

fechamento a uma maior abertura discursiva tem como consequência a produção de decisões construídas com a 

participação de um seleto grupo de atores sociais, sobretudo considerando as ponderações de Habermas, que 

entende que o Direito, não sendo apenas meio fático de organização do poder, mas sim fonte normativa de 

legitimidade, exige que o poder administrativo esteja ligado ao poder produzido comunicativamente”. 

BOTELHO, Marcos Cesar. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 10. E HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e 

validade. Vol I, p. 235. 
261

 RAWLS, John. O liberalismo político. Tradução Dinha de Abreu Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 

2000, p 288 aproximando-se das ideias de Bruce Ackerman (We the people) 
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debatidas, com vistas a possibilitar a mensuração do alcance da decisão na realidade social 

que permeia a Constituição enquanto realidade viva
262

. Como anota Del Prá, “esse processo 

de abertura da hermenêutica constitucional é essencial para a saúde de um regime 

democrático, porque somente por meio dele se pode efetivamente obter uma verdadeira 

integração da realidade ao conteúdo das normas constitucionais”
263

. 

Nesta perspectiva, momentos de avanço na atuação democrática da Suprema Corte 

podem ser observados em casos, agora, cada vez mais frequentes, como se confere do voto do 

Min. Gilmar Mendes sobre o julgamento do direito à vida e a lei de biossegurança Lei n 

11.105/05, pesquisa com células tronco e embriões excedentes
264

: 

 

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com esse julgamento, que pode, sim, ser 

uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos anseios sociais 

e o pluralismo político, ético e procedimental e argumentativamente organizados em 

normas previamente estabelecidas.  Afirma não ser necessário adentrar na discussão 

sobre o marco inicial religioso encontram guarida nos debates. 

 

A sociedade plural de nosso tempo já não se satisfaz, sob uma perspectiva de 

legitimidade das decisões estatais, com a exclusão de sua participação nos atos que antecedem 

a tomada e/ou elaboração da decisão, mesmo nos casos em que esta decisão de caráter 

jurisdicional, seja proferida em um processo judicial abstrato, dito sem partes. Permite-se, 

deste modo, maior correspondência entre a realidade experimentada pelo tecido social e o 

conteúdo das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 

visto que não há, entre nós, decisão judicial que alcance maior número de interessados do que 

uma decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, exatamente 

pelos seus efeitos erga omnes e caráter vinculante. 

                                                           
262

 “Sintetizando, portanto, o fundamento ou a justificativa da figura do amicus curiae está em permitir a 

manifestação de terceiros, ainda que sem um interesse direto na causa, quando a demanda versar sobre questão 

que possa afetar toda a sociedade ou, ao menos, uma parcela significativa da população. Essa Manifestação, 
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A participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado 

para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante
265

. Ainda 

que se argumente que do ponto de vista do direito processual estas pessoas não figuram como 

parte da relação jurídica processual, não há como negar que o caráter vinculante da decisão e 

seu efeito erga omnes atinge segmentos que, legitimamente, têm direito de participação na 

elaboração da decisão estatal, visto que a democracia participativa não pode ser vista tão 

somente em caráter reducionista, no sentido de que se resume à escolha dos governantes pelo 

povo. 

O argumento segundo o qual o magistrado retira sua legitimidade da própria 

constituição ou que a legitimidade da decisão judicial repousa na fundamentação que o juiz 

impõe ao seu voto não se coaduna com a democracia participativa, já que a publicidade do ato 

não é critério suficiente para legitimar a decisão estatal. A democratização da atuação do 

Supremo Tribunal Federal passa, necessariamente, pela faculdade conferida à sociedade de 

interagir com a corte na fase que antecede a decisão judicial
266

. 

Não se pode negar que no estágio atual de desenvolvimento do Estado Democrático 

de Direito brasileiro, deve ser repensada a possibilidade de ampliação da participação popular 

no controle concentrado de constitucionalidade pátrio. Sistemas mais democráticos de 

controle de constitucionalidade podem perfeitamente abrir o controle por via de ação a todos 

os cidadãos, reconhecendo-lhes portanto o acesso direto para promover a anulação das leis 

inconstitucionais
267

. 

Neste cenário que se delineia, espera-se que “na pirâmide da relevância institucional 

haverá, com o Estado democrático-participativo, uma transformação substantiva e axiológica 
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do papel do magistrado, decorrente da maior abertura e democratização do Poder 

Judiciário”
268

. 

Há quem afirme, de outra banda, que “a jurisdição constitucional não é nem 

incompatível nem indispensável à democracia”, já que há “suficientes provas históricas de 

que um estado democrático pode dispensar o controle de constitucionalidade”, a exemplo do 

Reino Unido e Holanda, que não o adotam
269

. 

A legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, deste modo, sairia 

fortalecida pela ampliação da participação de representantes da sociedade civil organizada no 

âmago da Suprema Corte. Neste ponto, cabe a observação feita por Habermas, segundo a qual 

“são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o 

assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais”
270

. 

O incremento da jurisdição constitucional não traz, necessariamente, vantagem ou 

desvantagem. Com efeito, transformada em instrumento de produção pseudolegislativa, sem 

representatividade ou diálogo com o tecido social, baseada em procedimentos argumentativos 

judiciais, será uma atuação danosa à democracia (qualquer democracia). Por outro lado, caso 

a atuação da Suprema Corte brasileira (ou de uma outra corte constitucional) servir para o 

desenvolvimento do sistema de freios e contrapesos, ao impor-se como garantidor dos direitos 

fundamentais e o aperfeiçoamento do regime democrático, contribuirá decisivamente para a 

concretização de um Estado Constitucional Democrático de Direito
271

. 

O fortalecimento de mecanismos de participação popular hábeis a influenciar as 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, deste modo, figura como necessário para aferir legitimidade democrática 

a estas decisões. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A dissertação que ora se encerra teve por objetivo apontar uma perspectiva 

democratizante do controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro. Optou-se 

por uma exposição argumentativa das diferentes experiências que cercam a democracia, desde 

a antiguidade até a contemporaneidade, para avançarmos ao ponto de confrontar a atividade 

estatal, mais precisamente a atividade jurisdicional levada a efeito pelo Supremo Tribunal 

Federal em sua missão de guardião da Constituição, sob a perspectiva de uma sociedade 

plural. 

Ao percorrermos este caminho tínhamos o propósito de averiguar de que forma a 

participação popular no exercício do controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo 

Tribunal Federal poderia ser aperfeiçoada através da atuação do instituto do amicus curiae 

como mediador do debate democrático e viabilizador do diálogo do tecido social com a 

atividade judicante ali desenvolvida em sede do dito controle abstrato de normas. 

Alguns conceitos ainda aplicados ao controle concentrado de constitucionalidade, a 

exemplo do seu caráter abstrato, desenvolvido em um processo sem partes, colocam-se como 

verdadeiros entraves ao amadurecimento da democratização do debate da criação pretoriana 

de normas, principalmente, como no caso da experiência brasileira, quando são alçados à 

condição de dogmas. 

A abertura democrática conferida pela Constituição Federal de 1988 em muito 

contribuiu para o amadurecimento da matéria. A atuação do Supremo Tribunal Federal, 

contudo, nem sempre soube reconhecer este espírito democratizante que se instalou com 

sopro da redemocratização, que permeou o debate operado na constituinte a qual antecedeu a 

nossa atual Constituição e cristalizou-se no Texto Constitucional em vigor. 

A democracia em cujo estágio se encontra a sociedade brasileira já não se contenta 

com a representação do povo por aqueles que se põem na condição de “donos do poder”, por 

uma razão muito simples: este emana do povo, como diz o constituinte. Nesta perspectiva, 

instrumentos de participação popular da sociedade e dos cidadãos nas tomadas de decisão do 

Estado, desenvolvidas em espaços públicos, devem ser procedimentalizados, com vistas a se 

revestir de maior grau de legitimidade. 
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A existência, por si só, de um modelo de jurisdição constitucional concentrado não 

indica, nem garante a preservação de um Estado Democrático de Direito. Até o presente 

momento, tem-se mostrado um bom modelo de contenção das maiorias em detrimento das 

minorias, mas isto, de per si, não faz desta uma opção democrática. 

O século XX apresenta-se como o século da consolidação da democracia, 

especialmente após a II Guerra Mundial. Paradoxalmente, o século que passou também viu 

florescer e se multiplica o modelo de controle de constitucionalidade idealizado por Hans 

Kelsen, que hoje se encontra disseminado na maioria das democracias ocidentais. 

Contudo, o apaziguamento da tensão que se estabelece e se verifica no 

contramajoritarismo da atividade das Cortes Constitucionais, de difícil explicação sob a 

perspectiva do ideal democrático, e a atividade do Parlamento ainda se encontra em 

construção no novo cenário de divisão de poderes que se forma na atualidade. Mostra-se 

necessário, contudo, que os mecanismos de autocontenção do Poder Judiciário não se deixem 

ser arrostados pela prevalência do ativismo judicial, o qual, não necessariamente, traz avanços 

democráticos. 

O instituto do amicus curiae, neste cenário, reveste-se de grande potencialidade para 

conferir à atuação do Supremo Tribunal Federal uma aproximação com a legitimidade 

democrática que se espera da atuação da Corte. Para tanto, mostra-se necessário que os 

julgadores que compõem a instituição compreendam que (1) não são autossuficientes na 

produção da decisão política a que lhes foi confiada pela Constituição Federal, (2) em um 

Estado Constitucional Democrático de Direito, os poderes constituídos devem atuar em 

harmonia entre si, não sendo atribuição do Poder Judiciário ser o protagonista das decisões 

políticas relevantes para país; e (3) não há razão para que a Corte dificulte, impeça ou 

obstaculize a contribuição dos amici curiae na construção da decisão jurídica que, em um 

debate racional e procedimentalista, mais se aproxime da decisão historicamente mais 

acertada. 

O Poder Judiciário brasileiro, dentre todos os poderes constituídos, talvez seja o que 

possua menor transparência, sendo certo ser o que possui menor representatividade, 

especialmente em virtude de sua composição, manifestamente elitista. Estas características, na 

experiência brasileira, tornam a atividade judicante ainda menos democrática, a não ser que se 
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apegue a um conceito segundo o qual o “magistrado legitima sua atuação através da 

fundamentação de suas decisões”, com o que não concordamos. 

Por outro lado, a ampliação do número de legitimados para propositura das ações 

típicas do controle concentrado de constitucionalidade de acordo com o modelo brasileiro, por 

si só, não se mostra como razão suficiente para se alardear ser um modelo democrático, 

embora represente grande avanço quando comparado às ordens constitucionais pretéritas. 

Esta democratização em parte do elenco de legitimados, contudo, como se observa 

na atividade do Supremo Tribunal Federal, contribuiu, nestes vinte e seis anos de vida da 

Carta de Outubro, com um salutar crescimento da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no que diz respeito ao tema do controle concentrado de constitucionalidade. 

Há de se reconhecer que a ampliação da utilização, quantitativa e qualitativa, do 

instituto do amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade brasileiro, 

possibilita a democratização do processo interpretativo, que figura como principal atividade 

da corte suprema de nosso país. A atuação do Supremo Tribunal Federal, contudo, mostra-se 

claudicante quanto à intervenção deste no controle abstrato de normas, seja em termos 

quantitativos, seja em termos procedimentais. 

Este déficit de legitimidade ora apontado pode ser minimizado e/ou contornado com 

a efetivação da real participação da sociedade no âmago daquela corte constitucional, sob 

pena de incorrermos na ditadura dos reis-filósofos ou na ditadura do Judiciário. O amicus 

curiae, deste modo, representa um avanço na abertura do debate democrático na jurisdição 

constitucional brasileira e precisa ser aperfeiçoado para permitir a ampliação do debate 

democrático, sob a perspectiva de uma democracia participativa, garantindo-se, pois, a 

construção plural das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. 

A participação popular em sede de controle de constitucionalidade, portanto, deve ser 

garantida e instrumentalizada em amplo aspecto, pois as decisões proferidas pela corte 

suprema não se encontram revestidas de neutralidade. Constituem-se verdadeiras, porém nem 

sempre legítimas, decisões políticas. 
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