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“A democracia e a filosofia não são resultados de tendências
naturais ou espontâneas da sociedade e da história. Elas mesmas são criações 

e acarretam uma ruptura radical com o estado das coisas anteriormente instituído.”

(CASTORIADIS, 2004, p. 359)



CARVALHO, Carliane  de  Oliveira.  O problema  da  legitimidade  constituída  e  instituinte  do
Supremo  Tribunal  Federal  no  controle  de  constitucionalidade.  231f.  2015.  Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

RESUMO

A função de controle de constitucionalidade exercida pelo Supremo Tribunal Federal
com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes necessita de análise acerca do caráter legítimo na
expressão democrática constituída e instituinte,  ou seja, de verificação da democraticidade na
constituição  democrática  do  Órgão  e  na  realização  da  atividade  hermenêutica.  Tal  estudo
pressupõe revisita aos conceitos de estado e sociedade, redefinindo os paradigmas democráticos
de ambos, por meio de método popperiano crítico-discurssivo-refutativo, fundado na análise de
diversas teorias de estado. Para reconstrução teórica, adota-se as teorias do  processo enquanto
procedimento  em  contraditório  de  Élio  Fazzalari,  da  sociedade  aberta  de  intérpretes  da
constituição de  Peter  Härbele,  com  apoio  estrutural  e  de  conteúdo  na  teoria  linguística
neoinstitucionalista  do  processo de  Rosemiro  Pereira  Leal.  Definido  o  processo  como  o
paradigma  do  Estado  Democrático,  passa-se  à  verificação  do  sistema  de  controle  de
constitucionalidade  no  Supremo  Tribunal  Federal,  investigando  o  meio  de  composição
morfológica  do  órgão  e  o  processo  de  decisão  no  exercício  interpretativo  em decisões  com
atribuição de efeitos vinculantes e  erga omnes, nos níveis instituintes legiferantes, instituído e
constituído.  Utiliza-se  de  aporte  crítico-comparativo  entre  os  sistemas  de  investidura  de
magistrados em Corte com semelhante função nos países da América do Sul e na Alemanha. Para
averiguação  da  legitimidade  processual,  submete-se  à  críticas  as  concepções  concernentes  à
natureza  do  tribunal  constitucional  e  da  jurisprudência  constitucional,  o  suposto  caráter
antidemocrático, com anterior definição de força normativa da constituição e devido processo.
Com fulcro no resultado, propõe-se meios de democratização representativa do Órgão e meios de
pluralização democrática do processo de decisão. 

Palavras-chave: Devido Processo. Democracia. Controle de Constitucionalidade. Legitimidade.

Supremo Tribunal Federal.



CARVALHO, Carliane de Oliveira. The problem of organized and instituting legitimacy of the
Supreme Court of Brazil on judicial review. 231pp. 2015.  Master Dissertation – Faculdade de
Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

ABSTRACT

The  constitutionality  control  function  exercised  by  the  Supreme  Court  of  Brazil  with
binding effects  and  erga omnes effectiveness needs analysis  about the legitimate character  in
incorporated  and  instituting  democratic  expression,  and  verification  of  democracy  in  the
democratic constitution and conducting the hermeneutic activity. This study assumes revisits the
state and society concepts, redefining democratic paradigms of both, by method critical discourse
of Karl Popper, based on analysis of state theories. For theoretical reconstruction, we adopt the
theories of the case as a procedure in adversarial Elio Fazzalari, the public company interpreters
of the constitution of Peter  Härbele with structural  support and content in neo-institutionalist
linguistic theory process's of Rosemiro Pereira Leal. Defined the process as the paradigm of a
democratic state, passes to the verification of judicial review system in the Brazilian Supreme
Court,  analyzing  the  means  of  morphological  organ composition  and decision-making  in  the
interpretive exercise in decisions assignment binding effects and erga omnes, in instituting legal
levels established and constituted. It uses comparative critical intake between the magistrates of
investiture  systems  in  Court  with  similar  function  in  the  countries  of  South  America  and
Germany. For verification of legal standing, undergoes critical insights concerning the nature of
the constitutional court and constitutional jurisprudence, the alleged undemocratic, with previous
conceptual  definition  of  normative  force  of  the  Constitution  and  due  process.  Based  on the
outcome, it  is proposed representative democracy means the Organ and means of democratic
pluralization of decision-making.

Keywords: Due Process. Democracy. Judicial Review. Legitimacy. Supreme Court of Brazil.
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 INTRODUÇÃO

Todo  conhecimento  é  um  paradigma  teórico  ao  desenvolvimento  de  concepções,

teorias, ou, simplesmente, um degrau a outro ainda mais revelador e instigante. 

As  bases  teóricas  do  desenvolvimento  de  uma  ideia  auxiliam  o  estudioso  a

compreender o que se observa, criticar e muitas vezes construir novas teorias, o que requer a

desconstrução  de  conceitos  e  teorias  suficientes  para  amenizar  a  angústia  da  existência

humana, que, neste estudo, está voltada à existência social e jurídica do indivíduo.

As teorias eleitas como paradigmas dessa pesquisa orientam o que fazer e o porquê

fazer. A produção do trabalho deve-se à habilidade em coordená-las, o objetivo é reduzir a

angústia,  o  que  nem  sempre  ocorre,  pois  muitas  pesquisas  causam  mais  inquietação  ao

investigador que efetivamente paz.

Assim, a presente pesquisa tem base exploratória com viés bibliográfico, desenvolvida

por meio de abordagem crítico-argumentativo-discursiva.  Utilizou-se da teoria criticista de

falseabilidade de Karl Popper para verificar a validade das premissas teóricas face a outras,

mantendo-se a resistente ao processo deliberativo-refutativo(ainda que temporariamente).

O objeto do estudo é a análise da relação entre o cidadão e o Estado, especificamente

no  que  concerne  à  produção  da  decisão  em controle  de  constitucionalidade  com efeitos

vinculantes  e  eficácia  erga omnes.  Averiguando-se  a  legitimidade  constituinte  (processo

legiferante)  dos  autorizados  a  realizarem  a  decisão  e  a  legitimidade  instituída  (meio  de

realização)  do  processo  pelo  qual  a  decisão  é  produzida.  Aquele  por  confirmação  da

manifestação  democrática,  expressão  de  todos  os  interessados;  este,  por  investigação  do

processo no qual a democracia se concretiza, especialmente quando a decisão resultante desse

percurso possuir qualidade de intervir na vida social de forma ampla.

Tal conferência dependeu de definição de estado e da posição que a sociedade ocupa

face a tal estrutura, e em que esta consiste (se é uma estrutura ou uma concepção imaginária—

teoria). Indagou-se acerca da posição do estado enquanto guardião máximo e inquestionável

de uma sociedade presumidamente pré-suposta a ele. De tal análise, adotou-se paradigma de

estado e de sociedade compatíveis com o princípio democrático.

Passado tal  ponto,  e  com base  em concepção de  estado e  sociedade alinhada  aos

paradigmas de democracia, dedicou-se à verificação da estrutura conectiva estado-cidadão,

não como representantes de extremidades numa relação, mas como interseção comunicativa
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de iguais interesses, verificando-se a legitimidade da comunicação estabelecida. Aqui definiu-

se estado democrático fundado em paradigma do processo.

Nessa oportunidade, constatou-se a estrutura viabilizadora do Estado Democrático. O

que ocorreu  por  meio  da  averiguação da  teoria  processual  de  Élio  Fazzalari  (baseada  no

contraditório) e da teoria neoinstitucionalista do processo de Rosemiro Pereira Leal (teoria

linguística  balizadora  da  fala,  que  atribui  concretude  à  concepção  de  contraditório  de

Fazzalari).

Assim,  com  as  concepções  de  Estado,  sociedade,  processo  e  teoria  linguística

viabilizadora do processo previamente estabelecidas, passou-se à conferência da instituição do

Supremo Tribunal Federal e sua legitimidade constituída (legífona) e instituinte (do meio de

concreção das atividades de controle de constitucionalidade).

A investigação  acerca  da  atividade  do  Supremo  em questões  constitucionais  com

atribuição de efeitos erga omnes e vinculantes requereu a observância crítico-argumentativa

quanto  à  origem da  atribuição  da  função,  à  configuração  atual  do  órgão  (no  sentido  de

verificação da representatividade democrática)  e ao desempenho da função hermenêutico-

constitucional.

Foram  feitas  considerações  acerca  dos  paradigmas  hermenêuticos  constitucionais

utilizados no processo de controle e proteção da normatividade constitucional, na análise da

natureza de Corte Constitucional, na verificação da alegada condição contramajoritária e na

investigação da jurisdição constitucional e a função de sua jurisprudência.

Quanto ao meio de investidura no cargo de magistrado da corte constitucional, foram

apresentadas  estruturas  morfológicas  dos  tribunais  constitucionais  dos  países  latinos  da

América do Sul, tendo em vista o objetivo expresso na Constituição de 1988 em estabelecer

integralização  latino-americana,  e  do  Estado  alemão,  por  ser  referencial  jurisprudencial

recorrentemente utilizado no Supremo e encontrar-se em processo avançado de integralização

internacional na União Europeia. Após, fez-se aporte comparativo crítico entre os sistemas

apresentados e o estabelecido no Brasil.

Analisou-se  o  processo  de  controle  de  constitucionalidade  no  Brasil  realizado  no

Supremo  Tribunal  Federal,  destacando-se  a  atuação  da  Corte  na  criação  de  normas

processuais  por  meio  jurisprudencial,  averiguando  a  legitimidade  dessa  atuação,  no  que

concerne à garantia do devido processo legal a todos as instituições interessadas e contra-

interessadas do Estado.
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Das  conclusões  alcançadas  na  investigação  quanto  à  legitimidade  morfológica  na

investidura  dos  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  ao  processo  de  produção  das

decisões  em controle  de constitucionalidade,  foram apresentadas  propostas  de legitimação

fundamentadas em premissas já submetidas a críticas e resistentes a elas.
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2  RELAÇÃO  ESTADO  E  SOCIEDADE.  DESCONSTRUÇÃO  DOS  CONCEITOS

ATINENTES À PRÉ-EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE AO ESTADO

O estudo do problema da legitimidade constituinte e instituída do Supremo Tribunal

Federal requer anterior desconstrução e reconstrução de conceitos paradigmáticos. 

Para a desconstrução utilizar-se do método de falseabilidade crítico-argumentativa de

Karl  Popper,  por  meio  do  qual  se  confere  a  resistência  das  teorias  quando submetidas  a

críticas,  mantendo-se  aquela  não  refutada,  de  modo  a  apreender  processo  de  controle  de

legitimidade democrática por  meio da permissividade  em se afastar  teorias  ou premissas,

falseando-as (ainda que temporariamente).

Para  a  reconstrução  teórica  de  estado  e  sociedade,  aplicar-se-á  as  concepções

democráticas  de  Peter  Härbele  no  que  respeita  à  sociedade  aberta  de  intérpretes  da

constituição,  estabelecendo, nos termos definidos por Élio Fazzalari,  o contraditório como

meio de realização da interpretação,  e a teoria linguística neoinstitucionalista do processo

balizadora da fala de Rosemiro Pereira Leal a atribuir estrutura concretude ao contraditório.

Definidas  as  premissas  de  construção  e  desconstrução,  passa-se  à  investigação  de

teorias acerca das concepções de estado e sociedade. 

Num primeiro  momento,  serão  apresentadas  teorias  historicistas,  fundadas  na  pré-

concepção de sociedade única e evoluída historicamente,  sendo o estado consequência do

progresso da humanidade, sob os aspectos estruturalista, econômico e ideológico.

Num segundo  momento,  serão  apresentadas  teorias  de  estado  e  sociedade  sob  os

contornos de liquidez, autonomia e processo. Abrangendo a concepção de estado democrático,

sociedade autônoma e indivíduo livre.

2.1 TEORIA DESCONSTRUTIVA DO PENSAMENTO. KARL POPPER

O pensamento anti-historicista-criticista de Karl Popper repousa na certeza de que as

coisas são inseguras por estarem em constante processo de mudança, demonstrando que a

ignorância  é  contínua  e  ilimitada,  reflexo  do  conhecimento  das  ciências  naturais,  o  que

repercute no simples fato, constituinte de sua terceira tese da Lógica das Ciências Sociais, de

que nada conhecemos1.

1
POPPER, Karl Raimund. A Lógica das Ciências Sociais. 3º ed. Trad. Estevão de Rezende Martins. Ap.
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Partindo desse pressuposto, o conhecimento surge da tensão entre a ignorância e o

suposto conhecimento, algo não interno ao conhecimento em si, que abala a estrutura tida

como  verdadeira,  ao  ponto  de  gerar  o  problema  a  ser  conhecido.  Assim,  o  destaque  da

pesquisa  se  centra  no  problema  qualitativamente  considerado,  ou  seja,  no  conteúdo.  As

características  do  problema  devem  revelar  uma  real  ruptura  com  o  até  então  aceito

conhecimento, não podendo ser um aparente conflito, ou suposto antagonismo, de modo que

deve ser real, o que é inerente aos problemas das ciências sociais, os quais até podem ser

teorizados, mas se originam de realidades verificáveis fora da simples lógica teórica2.

Como as dúvidas são verificadas e teorizadas, as soluções também o são. As ciências

sociais  devem desenvolver-se  pelo  método  da  experimentação  de  respostas,  por  meio  do

criticismo. A criticabilidade de uma solução apresentada a um problema é o primeiro ponto de

verificação de sua natureza aplicável às ciências sociais. As soluções podem ser refutadas,

descartadas e até reapresentadas. Todas as teorias estão, e devem permanecer, submetidas a

severas críticas orientadas num ensaio consciente de “tentativa e erro”3.

As soluções em ciências sociais jamais poderão ser prováveis, já que a ignorância é

ilimitada e a solução só alcança o conhecimento crítico refutado, sem ignorar o desconhecido

não refutado4.

O estudo do estado e da sociedade deve averiguar a mutabilidade das situações sociais

em confronto  com as  teorias  postas  — conhecimento  suposto—, não ainda  refutadas  em

virtude do não conhecimento enquanto solução experimental. Assim, os argumentos por hora

aceitos necessitam ser postos a críticas, devem ser refutáveis. É nesse sentido que Karl Popper

refere-se  à  sociedade  aberta,  aquela  na  qual  não  se  conclui  estancadamente  nem mesmo

quanto a si mesma, tratando de sua auto-referibilidade e concepção de uma teoria sujeita,

como todas as outras, à falibilidade, de modo que os paradigmas adotados para compreensão

transitória também são mutáveis5.

Uma solução deve ser aceita enquanto resiste à critica, como digna de ser falseada e

discutida6.  Tal  aceitação temporária  não significa que  se alcançou a verdade,  tanto  que a

resposta  permanece  refutável,  todas  as  conclusões  representam  tentativas  experimentais.

Cláudio Muniz Acquarone Filho; Vilma de Oliveira Moraes e Silva. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004,
p.13-14.
2 Idem, ibidem, p. 15.
3 Idem, ibidem, p. 16.
4 LEAL, Rosemiro Pereira. A teoria neoinstitucionalista do processo: uma trajetória conjectural. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 84.
5 Idem, ibidem, p. 82-83.
6 POPPER. A Lógica das ciências... op. cit., p. 16.
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Acaso a teoria se mantenha, tem-se que ela comprovou sua qualidade ou foi corroborada pela

experiência, podendo ser afastada com o progresso científico que pode apresentar resultados

negativos para a solução encontrada7.

Quando  uma  resposta  teórica  não  está  sujeita  a  negação,  ela  transforma-se  numa

aparente solução objetiva, um dogma. A falta de criticismo a uma teoria a esvazia, o dogma é

resistente  pois é repassado sempre como verdade da qual  não se pode olvidar ou refutar,

gerando ceticismo interno ao sistema. 

Assim ocorre com algumas teorias de legitimidade do Estado Democrático de Direito

brasileiro, quanto à instituição alardeada como democrática e cidadã, tornando-se um dogma,

que distancia o estudioso, especialmente o do Direito, da possível fagulha no interesse de

identificar a origem das instituições democráticas, bem como, a manutenção delas, e criticá-

las, pois que não são tidas como refutáveis8. 

Investigando a estrutura processual interpretativo-normativa constitucional de última

instância no Brasil,  por meio do Supremo Tribunal Federal  é possível identificar  referido

ceticismo interno. Uma vez que, as decisões do Supremo em controle de constitucionalidade

são  irrecorríveis,  e,  em  muitos  casos,  não  correspondem  à  expectativa  social  acerca  da

matéria,  comumente  em interpretação restritiva  de  direitos  fundamentais,  para  os  quais  a

constituição não estipula limite, ao revés, confere aplicação imediata9.

A limitação do direito realizada com base na legitimação da autoridade da decisão

imprime necessária cientificidade objetiva que aparta a crítica e a possibilidade de refutação.

Não  só,  mas  também  em virtude  de  alegada  objetividade  do  julgador  e  de  um  suposto

desapego  impessoal  (neutralidade),  que  se  transfere  para  a  decisão  por  meio  da  análise

subtraída  de  elementos  subjetivos,  donde  se  permite  a  cientificidade  e  legitimidade  do

método, como se a alegada objetividade do cientista garantisse o resultado objetivo10.

A ciência empírica de Karl Popper se define pela forma lógico-criticista acrescida do

método da falseabilidade, de modo que a solução tem validade indefinida, podendo ser no

futuro, com a evolução da ciência, afastada; de modo que, não está dentre os objetivos da

7 POPPER, Karl Raimund. Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira
da Mota. São Paulo: Editora Cultrix, 1974, p. 34.
8 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 16.
9 Carlos Valder do Nascimento, no caso das contribuições dos inativos, entendeu que o Supremo “decidiu contra 
o direito”, desconsiderando a dignidade humana como valor supremo da existência, atribuindo uma bitributação 
fundada no poder de império do Estado, legitimado pela competência que lhe é atribuída pela Constituição. Ou 
seja, entende-se que a autoridade do decisor é que legitima a decisão. Cf. NASCIMENTO. Carlos Valder do. O 
Supremo contra o direito. O caso das contribuições dos inativos. Ilhéus-BA: Editora UESC, 2010, p. 38-40.
10 Idem, ibidem, p. 21.
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ciência empírica a demonstração de verdades absolutas, o que representa um dogmatismo

positivista,  contudo,  busca-se  identificar  e  analisar  as  consequências  lógicas,  quanto  à

utilidade prática da solução encontrada11.

A manutenção dos dogmas dominantes, aparentemente irrompível, deve ser criticada

por meio da tradição crítica. Pois, só se alcança a objetividade por meio da crítica recíproca12.

A objetividade  de  uma  teoria  só  pode  ser  provada  por  meio  de  ideias,  postas  e

contrapostas, argumentos com conteúdos refutáveis e inexistentes ou não. Esse é o meio que

envolve  conteúdo dos  atos.  O conteúdo dos  argumentos  é  relevante.  É  a  manutenção ou

afastamento do conteúdo que garante ou não a permanência temporária da teoria, por não

conhecer-se outra capaz de afastá-la.

A busca por objetividade em decisões humanas traz à baila questões relativas a valores

e à influência que exercem no estudo das ciências sociais. Karl Popper esclarece quanto à

existência de valores científicos e extracientíficos e uma imaginária escala entre eles, de modo

que o investigador deve ser cauteloso em considerar os valores científicos e desprezar os

demais. Trata-se de ato relacionado à liberdade do investigador, à possibilidade de diferenciar

o que é relevante e significante à investigação e o que não é. Todavia, acaba por concluir que

as duas questões subsistem como valores em si mesmos, de modo que seria paradoxal exigir a

isenção de valores se a própria isenção é um valor.  Ou seja, a investigação pelo cientista

individual conterá valores refletidos por ele, cabendo ao criticista identificar as influências

desta natureza e destacar aquelas que são úteis à pesquisa, que possuam caráter científico13.

Francis  Bacon  entende  que  a  verdade  somente  pode  ser  alcançada  por  meio  da

experiência da natureza, de modo que axiomas assim adquiridos são utilizados para produzir

verdades, não sendo possível obtê-las de argumentações. O método pelo qual se leva a luz à

verdade  adquirida  por  argumentação  traz  sombras  a  outras  questões,  o  conhecimento

resultante desse processo seria alvo de desprezo14. 

Para Bacon a natureza é superior em complexidade aos sentidos e intelecto, de modo

que as  verdades  como axiomas só podem ser  alcançados por meio da natureza15.  Francis

Bacon chama a atenção para os ídolos da mente humana, os quais se aproximam das “ideias

11 POPPER. Lógica da Pesquisa... op. cit. 39.
12 Idem, ibidem, p. 23.
13 Idem, ibidem, p. 25.
14 BACON, Francis. O progresso do conhecimento. Trad. apres. e notas Raul Fiker. 7ª ed. São Paulo: Editora 
UNESP, 2007, p. 51.
15 BACON, Francis. Novum Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. 
Tradução e notas: José Aluysio Reis de Andrade. Virtual Books, 2003. Disponível em: 
<Vbooks02@terra.com.br>. Acesso em: 20 mai. 2013, p. 8.

mailto:Vbooks02@terra.com.br
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da mente divina”, confundindo o pesquisador quanto às verdades e inutilidades. As verdades,

enquanto sinais divinos, somente são verificadas de experiências da verdade. O que extrapola

a natureza representam ídolos falseadores da pesquisa. As verdades somente são alcançadas

partindo-se de axiomas adquiridos da natureza16.

Francis Bacon equivoca-se quanto ao método de escolha das verdades, ignorando que

a natureza não pode ser alcançada puramente sem intervenção argumentativa e valorativa do

homem, desacerta, também, quanto ao uso de axiomas indutivos como paradigma absoluto da

pesquisa,  pois  a  qualidade  inquestionável  da  verdade  encontra  obstáculo  no  limite  do

conhecimento humano, conquanto, tenha razão ao defender que só é pesquisa científica o que

se volte à utilidade e benefício da vida humana17.

Não se utiliza a abordagem por indução porque não se identifica justificativa lógica

em  alcançar  verdades  universais  a  partir  de  enunciados  particulares,  de  modo  que,

independente da amostragem da qual se parta para demonstrar uma assertiva, ela pode no final

demonstrar-se falsa. Ademais, como resultado de uma experiência, o enunciado dela somente

se presta ao fato estudado e não à universalidade, como é proposto por meio da indução18.

Karl Popper esclarece que as teorias ou leii universais referem-se a pontos de vista da

história,  referências  a  fatos  de  interesse  do  pesquisador19.  O  cientista  atua  como

colecionador20, separando tantos e quais fatos sejam importantes ao resultado da pesquisa. A

cientificidade por meio da historicidade é prejudicada na escolha e interpretação dos fatos

selecionados.

Dentre  as  incoerências  da  indução,  tem-se  a  de  que  a  pesquisa  se  inicia  por  um

princípio válido  a priori, consistente num “enunciado sintético cuja negação não se mostre

contraditória, mas logicamente possível”21. A lógica da possibilidade não exclui o erro e pode

levar a uma “regressão infinita ou à doutrina do apriorismo”22.

Karl Popper utiliza a lógica da probabilidade, segundo a qual tem-se a “interpretação

lógica” de uma “probabilidade absoluta”23. A condução da verificação de probabilidade rege-

se  por  quatro  premissas.  A uma,  tem-se  que  a  probabilidade  não  pressupõe  uma  teoria

16 Idem, ibidem, p. 14.
17 Idem, ibidem, p. 72.
18 POPPER. Lógica da Pesquisa... p. 27-28.
19 POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta e seus inimigos. Trad. Milton Amado. 2 vol. Belo Horizonte: 
Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1974, p. 272.
20 Idem, ibidem, p. 267.
21 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 29.
22 Idem, ibidem, p. 30.
23 Idem, ibidem, p. 350.
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particular (critério usado na indução), de modo que ela é formal, embora permita todas as

interpretações lógicas. A duas, é autônoma, no sentido de que a conclusão de probabilidade é

resultante de uma premissa também submetida à probabilidade. A três, é simétrica, no sentido

de que a validade da premissa se estende à conclusão e inversamente também, em ambos os

sentidos de partida. A quatro, o valor de probabilidade absoluta é sempre igual a zero, tendo

em vista a limitação do conhecimento que reflete na limitação de verificação das premissas e

conclusões, uma provável verdade hoje pode deixar de ser amanhã, e vice-versa24.

O conhecimento científico de uma teoria diz respeito à sua justificação ou validade,

não  importando  como  a  ideia  tenha  subjetivamente  surgido,  desde  que  demonstrada  a

probabilidade. Os enunciados devem ser justificados e deve-se demonstrar o modo pelo qual

se realizam, quando a  concepção de uma ideia  e  a  verificação de  validade  são situações

distintas25.

Uma teoria pode ser submetida à prova por quatro caminhos distintos: 1) comparação

lógica das conclusões da mesma teoria para se verificar a coerência lógica; 2) verificação da

“forma lógica da teoria” quanto ao enquadramento resultante de cientificismo lógico ou de

experiência. A comparação da teoria proposta com outras, submetendo-a à testificação. E, por

fim, a aplicação empírica da teoria, por “aplicações tecnológicas práticas” ou “experimentos

puramente científicos”. Neste último caso, verifica-se a utilidade prática da teoria26.

É o sistema de crítica que estabelece o critério de validade das teorias, testificando as

premissas  e  as  consequências  advindas  delas,  negando-lhes  validade  ou  confirmando.  O

critério da lógica dedutiva advém da relação lógica de que se as premissas foram criticadas,

testificadas  e  se  mantiveram.  As premissas  e  o  resultado advindo delas  portam a mesma

natureza. A validade das premissas é estendida à conclusão, se a conclusão não for válida,

alguma premissa apresenta mácula não testificada e, portanto, é inválida27.

A consciência  de  si  mesmo é  alcançada  por  metalinguagem produzida  através  do

método de tentativas e erros. O homem não possui consciência plena de si instantaneamente

ou por meio de memória evolutiva histórica, mas com o uso de metalinguagem fundada na

refutabilidade e  falibilidade do conhecimento.  A racionalidade em Karl  Popper  remete ao

método crítico28.

24 Idem, ibidem, p. 361.
25 Idem, ibidem, p. 31.
26 Idem, ibidem, p. 33.
27 Idem, ibidem, p. 26.
28 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 181.
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Relaciona-se teoricamente com Peter Härbele29 ao conceber uma sociedade aberta de

interpretes  da  constituição,  conquanto  acrescenta-lhe  o  método  metajurídico  crítico-

argumentativo da falseabilidade, rechaçando o senso comum, por meio do qual exclui-se o

resultado conclusivo e cabal. As soluções são apresentadas e perduram temporariamente, até

que outro argumento superior, com melhor resolução, supere-as, e assim sucessivamente30. 

A sociedade aberta de Karl Popper, conforme se depreende da análise de Rosemiro

Pereira Leal, é democrática no sentido crítico de aceitar todas as interpretações ainda não

refutadas, é a premissa primeira da probabilidade em não se utilizar de teoria particular como

inicial, conquanto uma teoria provável, para a qual todas as interpretações são possíveis. A

última premissa é a refutação da probabilidade absoluta, permitindo que todas as conclusões

sejam afastáveis, aludindo à extirpação do dogma como conhecimento31.

Na teoria popperiana não se confunde liberdade com livre vontade ou democracia com

o  regime  praticado  na  Grécia  Antiga  por  meio  da  paideia,  conquanto,  tem-se  o  alcance

científico  do  sentido  de  liberdade  e  democracia  por  meio  de  metodologia  da  linguagem

(metalinguagem)  autônoma  crítico-cientificamente,  para  realização  de  um  dis-curso

epistemológico-investigativo  (refutativo-testificante-falseabilizador)32.  A Ciência  do  Direito

prescinde de democracia fundada no locus da sociedade aberta por meio da  construtibidade

legiferativa33.

A relação  de  validação  será  utilizada  na  verificação  da  premissa  de  validade  das

decisões do Supremo Tribunal Federal, as quais perpassam pela verificação de legitimidade na

instituição (origem do Órgão e modo de composição) e meio pelo qual realiza as decisões em

controle de constitucionalidade com eficácia geral e vinculante. Nesse percurso se observará o

modo de operacionalização e a interveniência dos interessados (povo e demais instituições do

Estado) na formação da vontade final; bem como a qualidade vinculante da decisão, a atuação

da sociedade e a  análise  da estrutura democrática no processo de formação. Por fim,  das

premissas válidas, contraditas e resistidas, chega-se a conclusões de validade ou invalidade

das decisões e do percurso de realização, com apresentação, se for o caso, de novas soluções,

não definitivas, e expostas a críticas, para que sejam testificadas.

29 Cf. HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos interpretes da Constituição:
contribuição para a interpretação pluralista e "procedimental" da constituição. Trad. Gilmar Freire 
Mendes. Sérgio Antônio Fabris Editor: Porto Alegre, 2002.
30 Idem, ibidem, p. 184.
31 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 80-81.
32 Idem, ibidem.
33 Idem, ibidem, p. 187
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A conclusão quanto  ao sistema democrático  de  interpretação da  Constituição  com

força vinculante é válida se todas as premissas de formação também o forem. Trata-se de

teoria que se coloca à testificação, se não há lógica entre a verdade das premissas e a acolhida

conclusão, há invalidade no resultado, ou seja, não se identifica solução democrática, reflexo

de alguma invalidade de premissa exposta pela inverdade da conclusão. A explicação dada ao

procedimento não o representa e vice-versa.

Daí,  argumenta-se que  verdade se  mostra  como um conceito  de valor  e  como tal

poderia ser manipulado, de modo que, a verdade das premissas venha a alcançar a solução e o

reverso também. Ocorre que, na lógica dedutiva, a verdade não é um conceito de valor, não

representa  elemento  da subjetividade,  conquanto,  uma consequência  advinda  de  deduções

lógicas, da eliminação crítica do erro, da clareza34. 

Uma proposição é verdadeira somente quando corresponde aos fatos, ou à descrição

das coisas, sendo resultado claro das premissas. Daí se poderia questionar quanto ao elemento

subjetivo  na  observação  dos  fatos  e  na  descrição  das  coisas.  Como  já  demonstrado,  os

elementos  de  valor  devem  ser,  pelo  pesquisador  do  criticismo,  apontados,  sopesados  e

separados,  considerando  os  valores  importantes  para  a  pesquisa  a  despeito  daqueles

desnecessários.  Tal  premissa  leva  à  conclusão  de  que  não  existe  uma  ciência  puramente

observacional, objetiva35.

Desse modo, é importante a eleição de uma teoria que mais se aproxime da realidade,

da descrição observacional objetiva. Mostra-se como opção mais adequada a teoria da lógica

situacional,  método  puramente  objetivo  da  ciência  econômica  que  pode  ser  utilizado  por

outras  ciências  sociais.  Por  tal  teoria,  situações  psicológicas  são  afastadas,  focando-se

elementos objetivos relativos à situação em que se encontra a pessoa, por meio de explicações

e esquemas, que não compreendem todos os aspectos do fato situacional subjetivo, capaz de

modificar o resultado da dedução lógica por invalidação de premissa geral36.

Dentre os elementos destacados como objetivos pela lógica situacional, destacam-se: o

mundo  físico,  com  o  reduzido  conhecimento  humano  que  o  acompanha;  o  meio  social,

representado por um povo e as metas por ele eleitas, das quais muito pouco efetivamente se

conhece; e das instituições sociais, que refletem o caráter social do meio em que se firmam,

pois  não  agem  sozinhos,  mas  por  intermédio  de  pessoas.  As  ações  são  quase  ações

34 Idem, ibidem, p. 41.
35 Idem, ibidem, p. 28.
36 Idem, ibidem, p. 28-30.
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institucionais,  não  podendo  ser  diretamente  atribuídas  a  uma  estrutura  ficta  (Estado),

representando um problema na verificação e análise desse elemento37.

A  fim  de  remediar  o  problema  gerado  pela  não  atribuição  direta  de  ações  às

instituições, mas diretamente aos seus agentes que atuam em nome dela com os mais diversos

vetores intencionais, Karl Popper sugere a criação da teoria das consequências institucionais

de ação intencional e das consequências advindas, o que remete ao estudo da criação e do

desenvolvimento das instituições.

Rosemiro  Pereira  Leal,  seguindo  a  sugestão,  desenvolveu  teoria  denominada  de

Neoinstitucionalista do Processo, a qual se volta à pesquisa do processo democrático dentro

do Estado de Direito, por meio da qual o autor busca analisar a instituição do processo e do

Estado, nos níveis instituinte, constituinte e constituído38. 

Referida teoria é adotada para o presente estudo, dado que guarda relação direta com a

análise do procedimento de interpretação constitucional no Supremo Tribunal Federal (nível

instituído), que se valida por meio da Constituição (nível instituinte). 

Também,  utilizar-se-á  a  teoria  garantista  do  processo  enquanto  procedimento  em

contraditório de Élio Fazzalari39, a qual trata da instituição processual e suas premissas de

validade.

Ambas exercem, em conjunto, papel de completude e conexão para a análise crítica da

legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal com efeitos erga omnes e vinculantes.

E,  para  investigar  a  intervenção  social  nesse  processo  interpretativo,  adota-se  as

concepções legitimantes de Peter Härbele40, acerca da abertura interpretativa à sociedade.

2.2. BASES TEÓRICAS PARA UMA RECONSTRUÇÃO PARADIGMÁTICA

2.2.1 Peter Härbele e a teoria da sociedade aberta de intérpretes

O estudo da legitimidade da interpretação constitucional no que respeita ao órgão de

realização, ao processo e à qualidade da intervenção social  perpassa pela compreensão da

função da sociedade enquanto destinatária e necessária intérprete da normatividade expressa

pela constituição.

37 Idem, ibidem, p. 32-33.
38 LEAL. A teoria neoinstitucionalista… op. cit.
39 FAZZALARI. Instituições… op. cit.
40 HÄRBELE. Hermenêutica Constitucional... op. cit. 
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A atual  Constituição  brasileira  verbera  que  todo  o  poder  emana  do  povo,  que  se

manifesta, na maioria das vezes, de forma institucionalizada. Tal dispositivo refere-se tanto ao

poder  de  governo  quanto  ao  de  gestão  do  Estado,  ambos  exercidos  por  meio  de

representantes. 

A Constituição vigente foi confeccionada ainda durante período de transição ditatorial,

de modo que, embora apresente o ideal democrático como finalidade textual, possui conteúdo

limitador do “poder do povo” (dogma nadificante), que tem expressão e exercício destinado

às instituições nela previstas, com legitimidade conferida por meio de representação definida

na própria Lei Fundamental.

Dentre  os  poderes  estatais,  inclui-se  a  definição  final  e  obrigatória  para  todos  do

conteúdo normativo da Constituição, ou seja, da definição acerca da interpretação que deve

ser alcançada no texto constitucional; e dentro desse processo não se verifica a inclusão do

titular do poder, cabendo a esse somente a escolha dos representantes legais para o fazerem.

Descrita interpretação literal da Constituição não pode mais ser aceita, tendo em vista

a  conceituação  democrática  de  Estado,  diversa  de  barreira  protetora  da  sociedade  pré-

constituída, fundadora do próprio Estado e para a qual este deve voltar-se, mas, como reflexo

de interesses da sociedade atual, por meio de representação e diretamente, como autora ou

interveniente qualificada nos processos de direção do Estado, especialmente na interpretação

de normas regentes de todo o povo. 

Em razão desse paradigma subjetivo da formação da vontade diretiva da sociedade é

que  a  teoria  hermenêutica  da  sociedade  aberta  de  intérpretes  da  constituição41,  de  Peter

Härbele, faz-se essencial como vetor conceitual primário dos paradigmas de intérpretes. 

Peter  Härbele  desenvolve a  teoria  de interpretação da constituição fundando-se no

papel basilar que este instituto possui para a sociedade como um todo, e, portanto, para o

Estado. Na medida em que todo aquele que sofre influência das normas constitucionais, ou

seja, todos aqueles integrantes da sociedade, são intérpretes da constituição que a rege42. 

A  angústia  genuína  para  o  desenvolvimento  da  teoria  refere-se  à  função  da

interpretação  constitucional,  pouco  esclarecida  e  conscientizada  socialmente,  bem  como

quanto aos meios pelos quais essa interpretação é conferida, especialmente no que respeita ao

acesso da sociedade para contribuir na formação do resultado. 

A constatação  de  que  a  interpretação  constitucional  é  concentrada  nos  juízes  por

41 HÄRBELE. Hermenêutica Constitucional... op. cit.
42 Idem, ibidem, p. 19-28.
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procedimentos formais e que tal fato reduz o âmbito de investigação processual, que deveria

ser abordado com base na perspectiva de constituição e realidade constitucional, repercute na

necessidade de inclusão das ciências sociais nas teorias jurídico funcionais e nas teorias de

interpretação constitucional43.

A interpretação constitucional é elemento formador ou constituinte da sociedade, uma

vez que, em se tratando de sociedade aberta, a interpretação constitucional deve ser resultado

da atuação dela44.

Considerando que as sociedades políticas possuem interesses diversos, muitas vezes

pouco conhecidos (já que o Estado é uma instituição fechada em si mesma), a Constituição

dessa sociedade a representa quando a interpretação dela repercute nas mais distintas teorias e

anseios sociais. 

Verifica-se o processo de universalização de interesses na “postura” do Estado, em

confronto com o desenvolvimento de interesses individuais estanques às idealizadas esferas

públicas (paideia grega45), muitas vezes de minorias sociais não falantes. 

As liberdades fundamentais, no contexto de universalização da informação (o que não

significa universalização do conhecimento), necessitam de interpretação ampla e includente,

que prestigie e reconheça as mais diversas necessidades humanas.

A interpretação  da  norma  refere-se,  num  primeiro  momento,  à  própria  vivência

humana regida por ela, não se restringindo, especificamente, ao ato dirigido a conferir sentido

à  norma.  No entanto,  o  procedimento  de  interpretação revela  necessidade  de um método

determinado, com características específicas claras, realizado de forma consciente, na busca

de um conteúdo para determinada norma46. 

O processo (in)consciente, no Brasil, é promovido, principalmente, por meio do Poder

Judiciário,  e,  por  fim,  em  última  instância,  como  expressão  de  soberania  do  Estado  na

interpretação  das  próprias  normas  e  modo  de  garantia  de  permanência  da  ordem

constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário.

A interpretação constitucional é faculdade e direito de todos aqueles alcançados pela

norma, é ato aberto à participação de todos, no ato da constituição da interpretação e em

momentos posteriores de revisitação da norma, cabendo, inclusive, falar-se em manutenção,

43 Idem, ibidem, p. 12.
44 Idem, ibidem, p. 13.
45 Idem, ibidem, p. 6.
46 Idem, ibidem, p. 14.
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retrocesso ou avanço de sua interpretação47.

Ao mesmo tempo em que Peter Härbele apresenta avanço hermenêutico ao acrescer o

rol de intérpretes da norma constitucional, ampliando o campo de conhecimento do decisor

para  as  mais  diversas  teorias,  como  representação  da  democracia  republicana,  o  autor

retrocede em manter  a  decisão final  sob a  esperança de neutralidade e  imparcialidade do

decisor. É o juiz quem escolherá, por fim, a melhor interpretação para a norma, por mais que

diversas teorias e soluções possíveis tenham sido apresentadas, não há uma composição da

interpretação por seus atores, mas simples participação antes que o juiz profira sua decisão

final48.

Os valores que o julgador possui são aceitos como parte da legitimação que detêm

enquanto intérprete  da Constituição,  acrescendo que o arbítrio  do juiz  seria  limitado pela

expressão das esferas públicas pluralistas. 

Assim, entende-se que a teoria da sociedade aberta de intérpretes da constituição, de

Peter  Härbele,  embora  apresente  elementos  especiais  de  avanço  no  conceito  dos  agentes

competentes,  não  é  suficiente  para  o  democrático  processo  de  construção  normativo-

constitucional.  É  essencial  para  esta  pesquisa  a  ideia  de  formação  da  interpretação  da

constituição não restrita ao  agorismo49, representado pelos limitados agentes integrantes de

esferas públicas historicamente definidas, conquanto ampliado a todos aqueles que possam

sofrer direta ou indiretamente alcance da norma50.

A  teoria  de  Peter  Härbele  não  rompe  os  limites  da  esfera  pública  constituída

historicamente, tanto que apresenta quadro sistemático de possíveis participantes do processo

de composição da norma, por meio do qual elenca os órgãos estatais, os interessados diretos

em recurso com questão constitucional a ser decidida, dentre outros; posteriormente, numa

tentativa ampliativa, esclarece que o ato de interpretação constitucional não é exclusivo das

esferas públicas, ampliando-se a todas as forças da comunidade política51.

Muito embora essa busca ampliativa da interpretação à comunidade política, entende-

se que Peter Härbele não apresenta meios estruturantes para concebê-la, entrincheirando-se na

concepção  de  abertura  à  comunidade  política,  compreendida  como  “os  falantes”,  já

47 HÄRBELE,  Peter.  Jurisdição  constitucional  como força  política.  In  TAVARES.  André  Ramos  (Coord.).
Justiça Constitucional: Pressupostos teóricos e análises concretas. Belo Horizonte: Fórum, 2007. cap. 3, p.
78-79.
48 HÄRBELE. Hermenêutica constitucional... op. cit., p. 44-45.
49 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 18.
50 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 41-42.
51 HÄRBELE. Hermenêutica constitucional... op. cit., p.20-28.
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representados.  Assim,  os  não falantes  permanecem alheios  às  estruturas sociais  postas,  às

esferas de poder. 

Questiona-se a pré-definição institucional  de participantes  por meio de um quadro

sistemático  para  o  processo de  composição  normativa,  fazendo supor  que  há  uma ordem

hierárquica na função interpretativa, o que limita o conceito inicial de sociedade aberta de

intérpretes nos termos popperianos52.

A legitimação  dos  intérpretes  é  outro  ponto  relevante  para  a  teoria.  As  forças

pluralistas  seriam  legítimas  (do  ponto  de  vista  teorético-constitucional)  por  atribuição

representativa  da publicidade  e  realidade  da constituição,  na medida  em que compõem a

esfera pública “é expressão e consequência da orientação constitucional aberta no campo de

tensão do possível, do real e do necessário”53. Tal visão de legitimidade por meio de esferas

públicas de poder não se validam numa concepção democrática de direito, especialmente em

virtude das gamas individuais de interesses, especialmente minoritárias.

O povo atuaria  na  interpretação da  realidade  e  da publicidade  da constituição,  de

forma  difusa  ou  concentrada,  e  conferiria  significado  à  norma  ainda  que  estivesse

formalmente excluída do processo interpretativo,  pois integra o âmbito de atuação real da

constituição e a publicidade de suas normas. Para validar esse pensamento, o autor utiliza-se

da práxis, da realidade54.

Entende-se que, de fato, sendo o povo destinatário da força normativa da constituição,

e,  estando a ingerência normativa na realidade dele,  então,  naturalmente,  é  legitimado ao

processo interpretativo.

Contudo, discorda-se da premissa de que o povo, ainda que formalmente excluído do

processo de interpretação, continua a efetuá-la e publicizá-la. Isto porque a decisão proferida

em processo formal de interpretação constitucional possui força social obrigatória, resultante

do  denominado  jus  imperie,  de  modo  que  o  cidadão  se  conforma  com  a  interpretação

proferida e a cumpre, repercutindo numa publicização de sua interpretação, entrementes, o

cumprimento não representa o reconhecimento da legitimidade da decisão. A realidade não se

presta, nesse caso, para legitimar a teoria, especialmente no que respeita à defesa de uma

interpretação quando o  agente  realizador  é  excluído do processo  formal  de  atribuição  de

sentido.

52 Idem, ibidem, p. 20-23.
53 Idem, ibidem, p. 33.
54 Idem, ibidem, p. 34.



27

Consente-se com a premissa de que existe uma anterior e essencial interpretação da

norma  ou  cumprimento  dela,  todo  e  qualquer  destinatário  normativo  é  um  intérprete

necessário. Contudo, o simples cumprimento da norma como expressão de interpretação não

deve ser compreendida com atribuição de legitimidade.

Não é suficiente para que se confira legitimidade à interpretação vinculativa da norma

a existência de procedimento formalmente democrático, a pretexto de se conferir o direito de

manifestação a diversas instituições (dentre as quais inclui-se o povo com as mais distintas

expressões  majoritárias  e  minoritárias)  sem  contudo  viabilizar  meios  de  que  as  teorias

contrapostas possam concordar para a decisão a que serão obrigados.

Concebe-se que, havendo uma interpretação já pré-fixada, com critérios balizadores

pré-definidos,  por  órgão  juridicamente  competente  e  com  procedimento  pelo  qual  se

possibilite a realização democrática da interpretação, poder-se-á falar em decisão legítima. 

A  interpretação  constitucional  pode  exercer  função  social  catalisadora  de

comportamentos sociais e indicar prováveis inclinações interpretativas da Corte, preparando

os intérpretes oficiais na orientação da sociedade política. Tal atribuição respeita o princípio

da  segurança  jurídica,  a  impedir  bruscas  alterações  hermenêuticas,  afastando  surpresas  e

insegurança social55.

Quanto mais a interpretação constitucional refletir as diversas teorias interpretativas,

elegendo aquela que, por meio de um processo crítico-argumentativo, sustentou-se face às

contra-argumentações que lhe foram dirigidas e, por enquanto, demonstra-se como a melhor

interpretação à norma, tanto mais estar-se-á próximo de um verdadeiro Estado Democrático

de Direito.

Entende-se que, confiar a decisão constitucional à boa atuação das esferas públicas, as

quais  possuem organizações  das  mais  diversas  ordens  (partidos  políticos,  lobbies,  igrejas,

categorias  funcionais,  dentre  outros),  não  considerando  as  características  atuais  de

universalização  de  informações,  na  direta  proporção  da  disseminação  de  grupos  com

interesses  gradativamente  mais  individualizados  e  restritos  (questões  de  gênero,  etnia,

igualdade, dentre muitos outros), que na maioria não interferem qualitativamente na esfera

pública para a formação da interpretação constitucional, acaba por afastar a possibilidade de

uma  verdadeira  construção  democrática  da  interpretação  constitucional.  Representa

ingenuidade  crer  que  as  esferas  públicas  e  o  controle  do  livre  arbítrio  do  juiz  estariam

55 HÄRBELE. Jurisdição constitucional... op. cit., p. 69.
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contidos na legitimação individual que possui face aos valores que o guiam.

Não se está a questionar o fato de o julgador possuir  valores, condição própria da

natureza humana. O que se inquire é quanto à segurança de que tais valores interferiram a não

comprometer a escolha. A decisão constitucional se fia na confiança depositada na pessoa do

julgador de que ele terá condições de afastar corretamente os valores não importantes para a

questão no momento de decidir,  escolhendo a melhor teoria para solucionar  a questão.  O

sistema é fundado na fé do livre discernimento de um homem, ou de um grupo deles56.

A participação do povo na interpretação constitucional é base de legitimação para o

processo, seja de forma direta ou indireta. A competência interpretativa ecoa da cidadania,

resultante da relação povo e Estado. A legitimação do povo é dada em razão da condição

democrática do Estado, de modo que a teoria da democracia legitima a atuação do cidadão

enquanto intérprete constitucional, dado que a interpretação constitucional sem a intervenção

do povo não será legítima. 

Destaque-se que referida intervenção pode ocorrer de forma direta ou indireta (por

meio de representantes), não obstante, entende-se que tal raciocínio deve ser analisado com

minuciosa  cautela  a  fim  de  não  mascarar  a  intervenção  popular  por  processo  de

representatividade não fidedignos, seja em virtude dos modos de realização da representação

ou pelo  processo de método de escolha dos  procuradores.  O simples  sufrágio,  ainda  que

secreto,  não  é  suficiente,  em  muitos  casos,  para  conferir  legitimação  ao  representante,

necessitando de outros elementos de intervenção, mais eficazes para a expressão de interesses

e teorias. 

Muito embora as ressalvas e críticas apontadas à teoria härbeliana da sociedade aberta

de intérpretes, ela desempenha relevante papel para o desenvolvimento do presente estudo,

consistente na ampliação dos legitimados ao processo de interpretação constitucional, com

base na teoria neoinstitucionalista do processo de Rosemiro Pereira Leal, adiante abordada. 

Peter Härbele aponta, por meio da teoria citada, método consistente em interpretação

constitucional voltada à aceitação necessária das mais diversas concepções normativas dos

destinatários da força expressiva da Constituição Federal, na medida em que, quanto mais

democrático o Estado, mais amplo o leque de intérpretes para as normas vinculantes e gerais.

 Conquanto, falta à teoria härbeliana a definição de uma técnica procedimental e da

linguisticidade jurídica a balizar o processo de definição do conteúdo da norma, a qual deve

56 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 44.
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fundar-se no criticismo. Para tal fim, adota-se a teoria neoinstitucionalista do processo citada

e os fundamentos garantistas da teoria do processo enquanto procedimento em contraditório

de Élio Fazzalari. 

2.2.2 Élio Fazzalari e a teoria do processo enquanto procedimento em contraditório

Élio Fazzalari concebe uma teoria processualista em que o processo está inserido no

procedimento,  diferenciando-se  deste  em  virtude  da  necessidade  em  se  garantir  o

contraditório. Configurando-se o processo quando se verifica interesses contrapostos57.

Assim, tem-se que o procedimento e o processo são fenômenos que convergem, mas

se distinguem. O procedimento é uma sequência de normas, atos e posições subjetivas58. Já o

processo é um “procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em

cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo

que o autor do ato não possa obliterar as suas atividades”59.

Tem-se no processo um procedimento plurissubjetivo, com maior relevo a justificar a

intervenção de tantos sujeitos quantos tenham interesse, mas não é a plurissubjetividade que

caracteriza  o  processo,  porém  um  elemento  extra  que  “os  arquétipos  do  processo  nos

permitam  observar:  a  estrutura  dialética  do  procedimento,  isto  é,  justamente,  o

contraditório”60.

O destaque trazido pela teoria que concebe o processo como procedimento qualificado

pelo contraditório refere-se à estrutura dialética na realização dos atos, oportunizada por meio

do  contraditório,  qualificando  o  procedimento,  transformando-o  em  processo.  Dentro  do

processo, os destinatários do ato final dialogam em simétrica paridade e exercem um conjunto

de escolhas, reações e controles, do mesmo modo que devem sofrer controle e reações dos

demais  interessados,  estando  sempre  o  autor  do  ato  responsável  pelos  resultados  dele.

Compondo-se a dialética entre interessados e contra-interessados, identificam-se autores de

atos e destinatários das consequências deles, sempre no exercício de contraditório.

A  forma  de  descrição  do  processo  coloca  os  interessados  como  autores  da

interpretação  e  condução  normativa  por  meio  do  diálogo,  ao  mesmo  tempo  em  que  os

responsabiliza das consequências resultantes. Observa-se que não há afã de proteção estatal

57 FAZZALARI. Instituições... op. cit., p. 109-113.
58 Idem, ibidem, p. 114.
59 Idem, ibidem, p. 118-119.
60 Idem, ibidem, p. 119.
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para  a  realização  da  melhor  interpretação,  ela  é  realizada  pelos  interessados  e  contra-

interessados, por meio de processo plurissubjetivo.

O contraditório também é essencial para a realização da interpretação, pois não só a

participação  de  todos  os  interessados  o  qualifica,  mas  a  argumentação  dialógica.  Peter

Härbele,  ao conceber a democracia por meio da sociedade aberta de intérpretes, aponta o

primeiro  elemento  para  a  realização  do  processo  democrático,  sendo  o  contraditório  o

segundo elemento a ser integrado61.

É  vazia  e  singela  a  ideia  de  que  se  tem processo  onde  há  relações  nas  quais  se

verificam  interesses  distintos,  ou,  em  que  se  observa  “simples  manifestação  de  mais

interessados”, a existência de interesses não configura o processo, é anterior a ele O processo

é identificado onde além dos interesses existam contra-interesses e necessidade de se garantir

igualdade interpretativa62.

Tem-se  na  identificação  do  processo  interesses  plurissubjetivos,  participação  de

interessados e contra-interessados e o contraditório regendo todo o percurso de formação da

decisão, ou seja, da interpretação normativa.

Para  Élio  Fazzalari  a  necessidade  de  que  “o  autor  do  provimento  esteja  sempre,

enquanto  tal,  entre  os  protagonistas  do  iter  processual,  e  portanto,  em  regra,  guie  o

desenvolvimento do contraditório, possa delimitar-lhe os objetos e os acolha, enfim, até aos

resultados”63. 

Em sendo um ou mais contraditores protagonistas do ato final, justifica a necessidade

da concepção do processo enquanto procedimento formulado por sequência de atos e efeitos

guiados  pela  norma,  para  o  provimento  final  e  durante  todo  o  percurso  normativo  e

interpretativo processual, responsabilizando os participantes do processo pelas consequências

dele advindas. 

O  contraditório  apresentado  por  Élio  Fazzalari  deve  ser  observado  nos  diversos

procedimentos  em  que  se  verifique  a  existência  de  plurissubjetividades  de  interesses

contrapostos. A identificação do processo extrapola o limite do Poder Judiciário, alcançando

toda atividade em que as características processuais sejam identificadas,  incluindo ou não

órgão do Estado. 

A qualidade de contraditor importa em consequência inafastável “mesmo quando se

61 HÄRBELE. Hermenêutica constitucional... op. cit.
62 Idem, ibidem, p. 121.
63 Idem, ibidem, p. 122-123.
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trate de órgão público, munido de império, o autor é colocado durante a fase preparatória do

ato  (salvo  sua  proeminência  na  sucessiva  emanação do provimento),  em pé  de  simétrica

paridade  em  relação  ao  outro  ou  aos  outros  contraditores”.  A  exemplo  de  decisões

parlamentares, ou decisões em uma sociedade de capitais. Impõe destacar que a presença do

contraditor  é  inafastável  para  a  verificação  do  processo,  mas  não  o  caracteriza  em

consideração isolada64.

Observa-se que a instituição do contraditório deve ser verificada em todo o âmbito

social  de  formação  de  resultados  que  gerem  consequências  no  sentido  de  intervir  na

interpretação de direitos,  ou seja,  onde existam interesses contrapostos,  devendo todos os

interessados  participarem  do  processo,  sob  pena  de  descaracterizá-lo  para  simples

procedimento.

O objeto do contraditório é a controvérsia sobre determinada questão, aquela capaz de

tornar concreta a concepção de contraditório, de “dizer e contradizer”65. 

Os modos de viabilização superam a simples oportunidade de a parte se manifestar,

trata,  em verdade,  do direito que os interessados têm de interpretar a norma, atuação que

requer método. Élio Fazzalari refere-se ao coloquialismo, à presencialidade e à cooperação

para a realização processual, exemplifica que na função judicante destaca-se a importância do

contato  direito  com  o  juiz  e  da  oralidade,  que  é  um  meio  eficaz  para  o  exercício  de

esclarecimentos,  controle  e  orientação a  ser  atribuído ao  magistrado66 Tais  elementos  são

meios simples pelos quais a isonomia interpretativa é realizada. Durante o percurso, as partes

e juiz se ocupam do processo como um todo, inclusive de questões anteriores à formação do

contraditório67. 

Assim,  a  teoria  processual  fazzalariana  destaca  a  garantia  do  contraditório  para

caracterizar o processo, de modo que se confina na relação processo-procedimento, ao passo

que  para  se  vislumbrar  o  contraditório  a  estrutura  do  processo  é  indispensável68.  Em se

tratando de Estado Democrático em sua vertente amplicista, na qual o contraditório e o devido

64 Idem, ibidem, p. 123.
65 Idem, ibidem, p.125.
66 “[...]tal cooperazione (che non incide di certo sul principio dispositivo) non si può atuare se non attraverso 
l'impiego dell'oralitá, la quale è, dunque, necessaria nella misura in cui seve al contatto diretto con il magistrato: 
oralità, insomma, non come forma prevalente nel processo, ma come strumento per l'esercizio del compito di 
chiarificazione, controllo e guida da assegnarsi al magistrado”. Cf. FAZZALARI, Élio(Relatori); MICHELI, 
Gian Antonio(Relatori); TURANO, Federico (Presidente). Gli attuali problemi del processo civile italiano. 
Instituto Internazionale di Studi Giuridici. Dibattiti sui nuovi problemi del diritto e dello Stato. Roma: 
Mario Bulzoni Editore, 1968, p. 53.
67 FAZZALARI. Instituições... op. cit., p. 163-164.
68 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 39
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processo devem ser resguardados em todos os atos sociais, a limitação fazzalariana não supre

isoladamente a necessidade do estudo.

A teoria do processo enquanto procedimento em contraditório nos termos apresentados

não supre as necessidades democráticas  de implementação da atuação social-institucional,

porque encontra-se no limite da ideologia; tem-se, portanto, necessidade de definição de uma

teoria linguística capaz de realizar, balizar, o contraditório, bem como a conscientização social

de que essa realização não é só instrumental, mas substantiva, abarcando a fase instituinte e

constituinte da norma69. 

Élio Fazzalari70 concebe teoria processualista na qual destaca o contraditório como

elemento qualitativo do procedimento, constituindo o processo, ao revés do instrumentalismo

da escola bülowiana.  Para proporcionar a garantia do contraditório nos moldes propostos,

deve-se utilizar vertente epistemológica acerca da constituição, de modo a atribuir ao processo

a imanência do contraditório como dever constitucional constituído71. 

A teoria fazzalariana demonstrou a necessidade de desenvolvimento de uma teoria da

lei capaz de “qualificar o paradigma linguístico-jurídico-sistêmico” e de conferir substância

prática  à  teoria  fazzalariana  no  processo  de  criação  do  direito,  tornando  o  contraditório

possível  por  meio  de  “fundamentos  jurídicos  priorizados  e  teoricamente  pré-estabilizados

(direitos fundamentais líquidos certos e exigíveis) no bojo do sistema jurídico dentro do qual

os sujeitos e partes processuais se encontram”72. 

A base teórica da  pesquisa se  completa  por  meio da  teoria  neoinstitucionalista  do

processo adiante tratada.

2.2.3 Rosemiro Pereira Leal e a teoria neoinstitucionalista do processo

Para Rosemiro Pereira Leal não estavam dentre os objetivos de Fazzalari “explicitar os

conteúdos  linguístico-normativos  do  contraditório”,  inexistindo  questionamentos  quanto  à

relação  Estado-Direito  e  Direito-Estado.  Desse  modo,  propôs-se  a  preencher  a  lacuna,

delineando  meios  de  se  alcançar  o  conteúdo  linguístico-normativo  do  contraditório,

libertando-o do processo como qualidade limitada a ele enquanto forma de procedimento73.

69 Idem, ibidem.
70 FAZZALARI. Instituições... op. cit.
71 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 39.
72 Idem, ibidem, p. 39-40.
73 Idem, ibidem, p. 4-5.
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Rosemiro Pereira Leal utiliza-se da teoria fazzalariana como ponto de partida para o

delineamento de uma teoria da linguisticidade, conquanto, não adote o entendimento de que o

processo é um procedimento qualificado pelo contraditório74, não sendo indispensável a

configuração procedimental a fim de que se exija o contraditório.

Na  concepção  do  autor,  o  “'Processo'  é  a  instituição  coinstitucionalizante  e

coinstitucionalizada do ordenamento (sistema) jurídico implantado”, e a limitação do processo

como  espécie  do  procedimento  retira-lhe  a  qualidade  reveladora,  o  conteúdo  linguístico-

normativo  contido  no  contraditório75,  com necessária  compreensão  da  “gênese  teórica  do

direito instituído e constituído”76.

A teoria desenvolvida por Leal requer a desconstrução da dogmática analítica,  por

meio da qual “o direito é cognoscível pela autoridade autora das sentenças em seus conteúdos

metajurídicos e metafísicos de conveniência, equidade, proporcionalidade, ponderabilidade,

flexibilidade, repercussão geral, senso de justiça e bem comum”, o que perpetua a “autocracia

da autoridade”77. Ajurisdição constitucional não pode ser limitada a sistema conduzido pelo

“saber do juiz” e que se utiliza do processo como instrumento realizador da Justiça, do bem

comum e dos fins sociais78.

A teoria neoinstitucionalista do processo desenvolve-se na concepção principiológica

do  processo  que  se  diferencia  daquela  adotada  na  visão  “garantista-ativista  do  realismo-

metodológico  principialista”79,  baseada  no  poder  pressuposto  do  juiz  em dizer  a  melhor

interpretação  do  direito,  a  qual  encontra  seu  fundamento  na  autoridade  da  decisão,

imperiosidade e exigibilidade, como que em um círculo vicioso, no qual a única garantia é o

saber evidente do julgador.

Hodiernamente, verifica-se corrente banalização da expressão princípios em muitos

estudos epistemológicos, usado ora como “frenagem dogmática obrigatória (falácia idealista

ou  naturalista)”,  ora,  como  “'verdades'  pela  repetição  prolongada  de  regularidades

fenomênicas e linguísticas (sociais, normativas e físicas)”, ora, como “referência (número) a

partir do qual tudo se justifica, verifica-se ou supõe-se”80.

O método adotado funda-se na democracia, cujo direito é conjecturado por uma teoria

74 Idem, ibidem, p. 5.
75 Idem, ibidem.
76 Idem, ibidem, p.6.
77 Idem, ibidem, p. 8-9.
78 Idem, ibidem, p. 5.
79 Idem, ibidem.
80 Idem, ibidem, p. 193.
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do processo.  O campo ético da democracia  deve ser  preenchido por  uma metalinguagem

orientada por estrutura qualitativa lógico informativo da teoria neoinstitucionalista, que atribui

à liberdade o exercício da ampla defesa como regra suprema advinda do devido processo, de

modo a impedir qualquer vedação ao exercício amplo da argumentação, desde a produção das

leis, passando por sua aplicação e modificação (extinção)81.

Trata-se  da  liberdade  alcançada  por  meio  de  “leis  jurídicas  de  fontes

processualizadas”, na medida em que lei democrática equivale à supremacia do método crítico

como regra instituinte de normas82.

A isonomia  interpretativa  é  concebida  em  sentido  amplo,  englobando  a  isotopia,

isomenia e isocrítica, pelos quais se firma um pacto sígnico  em relação ao significado dos

conteúdos dos princípios estruturantes em bases fundantes e biunívocas (vida-contraditório,

liberdade-ampla-defesa e isonomia-igualdade/cidadania83). 

A isotopia refere-se ao requisito  mínimo de qualquer  interpretação, a identificação

clara de signos utilizados na comunicação, ou seja, uso de língua compreensível a todos os

interessados  no  procedimento,  mesmo  que  para  isso  utilize-se  de  tradutores.  A isomenia

traduz-se na estrita igualdade do direito de interpretação, a qual funda-se na dignidade e, em

se considerando um Estado de Direito Democrático, na cidadania. A isocrítica, por fim, trata

do  direito  em requerer  a  modificação  ou  extinção  de  normas  por  meio  dos  interessados

(partes) dentro do processo, e, em se tratando de Estado Democrático de Direito, refere-se a

todos aqueles que são receptores de normas84.

A isonomia é uma das bases fundantes da interpretação normativa, a qual destaca-se

para esse trabalho, tendo em vista o direito dos interessados em requerer a modificação ou

extinção  da  norma,  o  que  está  estritamente  relacionado  ao  processo  de  controle  de

constitucionalidade, especialmente, em razão da atribuição de efeitos vinculantes e eficácia

erga omnes.

Tais bases fundantes e biunívocas que balizam a interpretação normativa são direitos

fundamentais  já  pré-estabilizados na base  instituinte  da  Lei  Constitucional,  como direitos

fundamentais  líquidos,  certos  e  exigíveis.  No  sentido  de  que,  para  eles,  já  não  cabem

interpretações  engenhosas  a  lhes  retirar  ou  reinterpretar  o  conteúdo,  já  que  estariam

assegurados e amparados pela “coisa julgada constituinte”,  pré-conhecidos e pré-definidos

81 Idem, ibidem, p.195.
82 Idem, ibidem.
83 Idem, ibidem, p. 10.
84 Idem, ibidem, p. 11.
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constitucionalmente85.

A teoria neoinstitucionalista impõe tratamento lógico-epistemológico e metajurídico à

verificação do sistema jurídico, o que possibilita a desconstrução e construção de realidades

por  meio  da  linguisticidade-jurídica  autocrítica  em  três  níveis:  instituinte,  constituinte  e

instituído86.

A importância na identificação das bases teóricas da construção da lei não pode ser

ignorada,  pois  refletem  elementos  atinentes  à  legitimidade  e  legitimação  da  lei  na  base

instituída e instituinte,  passa por questões referentes à identificação pelos destinatários do

conteúdo das normas e  a  co-autoria  delas,  de modo a implantar  uma coinstitucionalidade

(constitucionalidade)87.

O processo é na teoria neoinstitucionalista do direito a “instituição jurídico-linguística

fiscalizatória de todo o sistema procedimental institucionalizado”, conferindo efetividade à

constituição e demais leis e institutos, enquanto “teleologia da estatalidade processualmente

institucionalizada nos níveis instituinte, constituinte e constituído de direitos”88.

Tal questionamento necessita da definição de Estado e sociedade, e da posição desta

em  relação  àquela.  Para  tanto,  serão  necessários  estudos  críticos  quanto  à  concepção

historicista no que respeita à ideia de sociedade humana única que sofre processo infinito de

evolução, explicando-se e justificando-se em interpretação de fatos passados e presentes, sem,

contudo questionar ou criticar argumentativamente a veracidade de tais representações, ou

seja,  a  legitimidade  delas.  Assim,  verifica-se  a  necessidade  de  testificação  das  teorias

apresentadas, de forma rigorosa e crítica.

2.3 TEORIAS DE SOCIEDADE E ESTADO

O  estudo  das  consequências  geradas  por  meio  de  decisão  em  controle  de

constitucionalidade e a análise da atuação do Supremo Tribunal Federal requerem anterior e

imperiosa definição de paradigmas atinentes aos conceitos contrastáveis de sociedade e de

estrutura  de  Estado.  Para  tanto,  faz-se  imperioso  discutir  teorias  fundantes  analisando  e

elegendo teorias e argumentos quanto à natureza e pré-existência ou não da sociedade face ao

Estado, bem como quanto à representatividade da sociedade civil nos elementos de poder

85 Idem, ibidem.
86 Idem, ibidem, p. 6.
87 Idem, ibidem, p. 40.
88 Idem, ibidem.
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estruturantes do Estado, o que requer a verificação inicial da própria estrutura e conceituação

de poder.

Os componentes definidores de Estado, sobretudo, poder e titularidade deste, serão

brevemente visitados com base em diversas teorias sobre a formação de sociedade e Estado, e

a concepção,  sob distintos  aspectos,  da  posição de pós ou pré-existência  daquela face ao

Estado. 

Inicia-se com a concepção historicista  de estado apresentada por  Dalmo de Abreu

Dallari. 

Após  investiga-se  as  premissas  conceituais  do  Estado,  a  teoria  da  sociedade  de

Antônio Gramsci ao conceber sociedade política fora do paradigma estruturalista de Marx, e

ao criticar o ato de previsão histórica como pré-escolha ou indício de consciência  de ato

futuro, não representando um ato científico, mas forma de estabelecer a vontade coletiva. 

Göran  Therbon  apresenta  concepções  historicistas,  mas  inova  ao  contribui  para  a

revisão conceitual de sociedade e estado, pois afasta-lhes o conceito de ideologia proposto

pela teoria clássica de Marx e Engel (enquanto consciência falsa da verdade, para apresentar a

ideologia  como  representação  de  interesses),  refutando  o  materialismo  histórico  como

revelador da realidade verdadeira.

 Boaventura de Sousa Santos acresce à análise crítica com elementos característicos da

sociedade latino-americana pós-colonização, ajudando a definir  o corte espacial  de análise

comparativa do sistema jurídico dessas sociedades, em razão da proximidade situacional entre

elas.

O  sociólogo  Zygmunt  Bauman  acrescenta  ao  estudo  a  concepção  de  constante

transformação dos sistemas concebidos e da globalização policêntrica do mundo. 

Por fim, tem-se a concepção de estado apresentada por Rosemiro Pereira Leal, a qual

reconhece a mutabilidade das relações humanas e a necessidade de se garantir  paradigma

mínimo de defesa da democracia.

2.3.1 Concepções de estado e sociedade sob o à luz de teorias historicistas-evolutivas de

sociedade unitária pré-concebida ao estado

2.3.1.1 Dalmo de Abreu Dallari
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Dalmo de Abreu Dallari89 estuda a formação da sociedade antes de tratar da estrutura e

constituição do Estado, o que respalda o entendimento de precedência daquela a este. 

O  autor  elenca  duas  principais  razões  para  a  origem  da  sociedade  elegendo-as,

concomitantemente,  como razões da formação social,  quais sejam: a qualidade própria da

natureza humana para a associação e a liberdade intrínseca do homem que se reflete no ato de

escolha em viver em comunidade estruturada socialmente. 

Apresenta teorias  de origem da sociedade antiga,  com referência  a  Aristóteles  e  à

natureza política do homem, justificadora da irrefutável vida em sociedade. Outras teorias não

tão remotas, como a sociedade idealizada por Santo Tomás de Aquino, derivada do impulso

associativo  natural  e  da  cooperação  da  vontade  humana  também são  apontadas  na  linha

histórica de evolução social. 

Refere-se, ainda, a estudos mais próximos, voltados ao homem e ao livre arbítrio, os

quais representariam o embrião das teorias contratualistas, a exemplo dos pensamentos de

Thomas  Hobbes, e, posteriormente, no fim do século XIX, de John Locke e Montesquieu,

mais destacadamente.

Observa-se que Dallari  definiu o estudo da sociedade por  meio de uma sequência

teórico cronológico-histórica da evolução do homem dentro de uma mesma sociedade, que

também evoluiu, expondo ensinamentos acerca da existência de uma sociedade única e da

historicidade evolutiva desta, bem como, da necessidade de se encontrar a razão oncológica

da existência de um grupo social politicamente organizado.

O  autor  em  nenhuma  oportunidade  sugere  a  existência  de  sociedades  diversas,

paralelas, ou distintas desta única e naturalmente evoluída cronologicamente, o que poderia

validar motivo distinto de origem do posterior Estado.

Requisitos  que  comporiam  uma  sociedade  são  eleitos,  considerando  a  evolução

temporal  por  ela  sofrida.  Assim,  a  sociedade  anteriormente  simples,  torna-se  complexa,

necessitando  da  existência  cumulativa  de  (1)  finalidade  ou  valor  social  estabelecido,  (2)

manifestações de conjunto ordenadas e (3) poder social. Ao passo que a ausência de qualquer

desses elementos desconfiguraria a sugerida sociedade90.

Considerando  tais  elementos  definidores— que  não  excluem outras  características

específicas  advindas  da  classificação  de  sociedades,  ainda  que  dentro  do  ciclo  histórico

89 DALLARI. Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 31. ed. São Paulo: Saraiva; 2012. p.21-
32. 
90 Idem, ibidem, p. 33-54.
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evolutivo  da  sociedade humana única—, Dallari  passa a  configurar  e  definir  a  sociedade

política91. Para tanto, entende que a existência de múltiplas classificações de sociedades, com

diferenciados fins, estimulou a aproximação entre elas, gerando uma sociedade maior e mais

complexa que passa a apresentar fins também complexos, fins gerais, alcançando todas as

atividades sociais no âmbito humano, o que seria a sociedade política. 

A sociedade  política,  complexa  e  única,  foi  naturalmente  formada  pela  evolução

histórico espacial do homem. Como exemplos de sociedades políticas,  tem-se a família,  de

forma mais ampla, a tribo, o clã e, especialmente, o Estado92. Com a evolução da simples

sociedade da  antiguidade,  emergiu a  sociedade política  chamada de Estado,  denominação

utilizada pela primeira vez por Maquiavel em “O Príncipe”93. 

Restando clara a precedência e evolução da sociedade para a formação do Estado,

tem-se que os interesses da sociedade política devem definir o fim resguardado pelo Estado

que a representa e protege, ou seja, há uma sociedade pressuposta a definir  os limites da

atuação do Estado, sustentando-o e sendo por ele sustentada e garantida em sua existência

finalística.  O Estado seria,  portanto,  o ente  representativo resultante  da formação de uma

sociedade política complexa, o qual emerge em período posterior à simples sociedade política.

Considerando tratar-se de uma estrutura complexa com características singulares em

diferentes contextos históricos e espaciais, há divergências quanto ao conceito de Estado, o

que repercute na definição do momento de origem dele. Alguns entendem que há Estado onde

há sociedade, ainda que simples; outros, que o Estado é posterior à sociedade política, e que

esta existiu por indeterminado período sem a existência daquele; e, por fim, tantos mais que

só aceitam a existência de sociedade onde se encontrem rigorosos elementos de qualificação e

enquadramento. 

Tal  qual  a  sociedade,  a  origem do Estado pode apresentar  fundamentos naturais  e

contratuais, estando ou não ligados à natureza intrínseca do homem em viver numa sociedade,

de modo que seria insuperável o natural surgimento do Estado, ou relacionados à liberdade

humana  e  a  possibilidade  de  disporem quanto  ao  interesse  de  viverem ou  não  em uma

sociedade política tão complexa. Apresenta percurso de evolução iniciada nos primórdios da

vida  humana,  destacando-se  elementos  singulares  em determinados  momentos  históricos,

sobressaindo-se mais alguns tipos classificatórios de Estado face aos demais94.

91 Idem, ibidem, p. 55-58.
92 Idem, ibidem, p. 57.
93 Idem, ibidem.
94 Idem, ibidem, p. 68-80.



39

O Estado é apresentado como realidade a qual as diversas formas de sociedade são

pressupostas,  sempre  havendo  uma sociedade  anterior  e  fundante  da  criação  dele.  Ainda

assim,  a  conceituação  definitiva  de  Estado  é  difícil,  em  razão  das  diversas  teorias  que

permeiam o assunto — mesmo aquelas que atribuem a posição de pressuposição da sociedade

à formação do Estado— e dos distintos aspectos que são estabelecidos como primordiais para

cada  estudioso.  Mas  alguns  elementos  podem  ser  identificados  nas  diversas  formas  de

expressão95.

Entende-se que o elemento concreto da conceituação relaciona-se com a noção de

força, podendo realçar a natureza jurídica, remetendo ao conceito de ordem social, o Estado

seria  “uma  força  que  se  põe  a  si  própria,  e  que,  por  suas  virtudes,  busca  a  disciplina

jurídica”96. 

Por expressar os interesses de uma sociedade, ao Estado é conferido o poder punitivo,

do qual se utiliza para zelar pela integridade original da sociedade fundante,  utiliza-se da

força. A ideia de força é personificada no Estado, que é portador de qualidades próprias da

natureza  humana,  buscando  legitimidade  em razão  das  virtudes  humanas  conferidas  pela

sociedade pré-concebida, gerando a ideia moral pressuposta do Estado.

Dallari, nesse contexto, ao tratar indiretamente dos responsáveis pelas decisões e atos

do Estado, acaba por qualificar o Poder como virtuoso, que é uma qualidade humana.

O termo poder é questionado pela sociologia em razão de sua utilidade, de modo que,

mesmo comumente empregado como sinônimo de “Homem”, refere-se à minoria que decide

para a coletividade, ou que a influência por meio de decisões, nesse contexto, “o Poder é a

encarnação humana do Estado”97.

Aron utiliza-se de Parsons e da comparação por ele realizada entre poder e dinheiro,

esclarecendo  que,  tal  qual  o  dinheiro,  todo  mundo  possuiria  poder,  ainda  que  de  forma

desigual, sugerindo que todos detém parcelas de poder. Contudo, acentua a necessidade de

não se desconsiderar aspectos específicos de cada realidade social e histórica. Assim, não se

poderia comparar as consequências da distribuição desigual do dinheiro às da distribuição do

poder, principalmente em virtude desta ter o condão de alterar essencialmente aquela98. 

Nesse  mesmo sentido  de  impossibilidade  comparativa  entre  o poder  e  o  dinheiro,

95 Idem, ibidem, p. 119.
96 Idem, ibidem, p.120.
97 ARON, Raymond. Estudos Sociológicos. Trad. Márcia Cavalcante. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 
1991, p.14.
98 Idem, ibidem, p.13.
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Rosemiro Pereira  Leal  esclarece que “a vida humana como expressão monetária  só seria

cogitável se o lastro do dinheiro fosse o incremento da dignidade humana, por que, de outra

forma, cair-se-ia no alçapão de Weber99.

Aron, ainda tratando de poder, questiona a situação de dominante e da necessidade de

que a relação de domínio se estabilize a fim de que o sujeito ativo desta (que não pode ser

qualquer potente) comande aqueles que não estão dentro da relação por meios formalizados e

abstratos100. Seria, grosso modo, a identificação de legitimidade do poder a impor comando

sobre  aqueles  que  não  se  veem  representados  na  relação  povo  e  Estado.  A legitimação

enquanto qualidade do legitimado se esvazia nesse contexto101. 

A ideia de ordem jurídica soberana está a qualificar legitimamente o poder, na medida

em  que  o  regramento  normativo  posto  pelo  estado  é  reflexo  da  vontade  da  sociedade

pressuposta, agora povo. Esse regramento institui o poder, pelo qual rege-se e ao povo, o

Estado. A soberania do poder é conferida e reconhecida pela mesma sociedade pressuposta

formadora e fundante do Estado, sendo, portanto, o poder de mando inaugural que se impõe

coativamente  ao  povo,  dado  que  por  ele  conferido  e  a  ele  destinado,  em nome  de  algo

superior, a manutenção do Estado protetor. 

Outros  tantos  elementos,  com  a  evolução  histórica,  mostraram-se  necessários  ao

delineamento do Estado, a exemplo dos indivíduos comandados, povo, fundada na relação

jurídica sociedade pressuposta-Estado,  e do espaço dentro do qual  a coatividade pode ser

exercida, território. Essa é a noção social do Estado102.

Dallari  enfatiza  o  fator  jurídico  qualificante  do  poder,  embora  não  desconsidere

elementos  ultra  e  extrajurídicos,  que  contribuem  para  o  delineamento  de  Estado,

conceituando-o como “a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo

situado em determinado território”103.

Sendo a existência de uma sociedade pressuposta à origem do Estado, o bem comum

revela-se por meio dos interesses da originária sociedade, agora povo. Haveria sobreposição

de fins, os quais já existiriam antes da formulação normativa abstrata de poder único, o povo

seria  a  expressão  jurídica  dos  integrantes  da  anterior  sociedade,  que  passa  a  ter  os  fins

tutelados por meio do Estado com base numa relação jurídica entre ambos.

99 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 62.
100 ARON. Estudos Sociológicos... op. cit., p.17.
101 LEAL. Processo como teoria... op. cit.,, p. 59
102 DALLARI. Elementos de teoria... op. cit., p.121.
103 Idem, ibidem, p.122.



41

Percebe-se que Dalmo de Abreu Dallari concebe o Estado formado em virtude de uma

essência positiva carregada historicamente pela sociedade, nos moldes hegelianos, na medida

em que a nação possui uma essência, espírito, que se estrutura com ideais puros e positivos da

sociedade,  os  quais  estão  em  constante  progresso.  A  filosofia  adotada  é  historicista

progressiva, pois não questiona a origem do Estado, não o coloca sob teste ou refutação em

nenhuma  oportunidade  ou  sob  qualquer  condição,  justifica-o,  apenas,  com  base  numa

sociedade única que busca essencialmente o progresso104. 

2.3.1.2 Antonio Gramsci

Antonio  Gramsci,  enquanto  cientista  político,  utilizou-se  dos  conhecimentos

adquiridos da teoria de Karl Marx acerca da estrutura social e da influência ideológica de

Hegel para conceber o Estado. A historicidade e a dialeticidade especial de Gramsci recebem

destaque  por  serem características  que  se  acrescem à  teoria  marxista  da  qual  é  seguidor

convicto,  já  que  considera  que  “todos  são  um  pouco  marxistas,  ainda  que

inconscientemente”105.

O pensamento político moderno é uniforme no sentido de que a sociedade política

vem para salvar o homem por meio da racionalização dos instintos, paixões e interesses. Seria

a expressão social da liberdade regulada, expressão das teorias realista e jusnaturalistas. O

Estado  representaria  o  momento  posterior  e  positivo  à  sociedade  antiestatal  degradada  a

momento negativo; é a negação do estado de natureza, um aperfeiçoamento necessário106.

Os naturalistas entendem a sociedade civil como organização dos indivíduos no estado

de  natureza.  Os  homens  encontravam-se  socialmente  desorganizados,  a  sociedade  seria  a

entidade  coletiva  organizada,  surgida  do  anterior  agrupamento  e  diversa  da  família,  com

regras próprias, de cumprimento necessariamente imperioso aos integrantes da instituição. A

obediência às regras permitia a manutenção da liberdade individual, razão da própria criação

da  sociedade,  ao  mesmo  tempo  em que,  a  submissão  e  compartilhamento  de  tais  regras

restritivas representavam a castração da liberdade individual originária do homem107.

Gianni  Vattimo,  referindo-se  ao  realismo,  especialmente,  ao  perigo  do  realismo,

104 POPPER. A sociedade aberta... op. cit., p.43-45.
105 GRAMSCI, Antônio. Escritos políticos. Vol. 1. Coleção Universidade Livre. Trad. Manuel Simões. Lisboa: 
Seara Nova, 1976, p. 217. 
106 BOBBIO, Norberto.  O conceito de sociedade civil. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 3ª reimp. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1994, p.19-20.
107 CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Trad. PUCCAMP. 2ª ed. Campinas: Papirus, 1988, p. 91.



42

afirma que, “de qualquer modo, alguma coisa como um mundo, o mundo se dê, mesmo se

acessível somente sempre do ponto de vista aberto por uma descrição”. Acrescenta que os

realistas  pecam  em  razão  do  pouco  realismo,  por  não  conseguirem  alcançar  e  traduzir

exatamente a experiência intencionada, especialmente por acharem pouco realista e existência

de uma experiência verdadeira108. 

Com base no entendimento de Gramsci, é impossível a tradução de uma experiência

verdadeira, o que macula a premissa do uso dos fatos históricos para a validação de teorias.

Assim, não é exata e verdadeira a conclusão, por meio de descrições históricas, da afirmação

de que a sociedade política representa a evolução do ser humano e é o meio único de salvá-lo

por meio da racionalização dos instintos. Não há como provar essa teoria histórica.

Confrontando as teorias jusnaturalistas e contratualistas, face ao conceito e origem de

sociedade, Bobbio defende que o modelo jusnaturalista representa o desejo de formação de

uma sociedade alicerçada no conceito moderno de liberdade. Ao mesmo tempo em que, o

reconhecimento da liberdade como algo originário e natural ao indivíduo possibilita a busca

pelos direitos humanos, a razão atribuída ao contrato social permite a criação de uma política

construtivamente nova109. 

Assim,  enquanto  Hegel  verifica  na  estrutura  social  moderna  a  tentativa  de

harmonização do sujeito com a estrutura objetiva da sociedade, o que chama de eticidade

renovada, elevando tal situação ao patamar de princípio interno da sociedade, Marx analisa as

relações de base da sociedade moderna e conclui pela contradição interna insuperável, que

levará à destruição do sistema110.

Gramsci,  conformando as  teorias  referidas,  defende que “o privilegio da liberdade

subsiste porque a sociedade é uma feira, porque é uma desordem perene”111. Essa liberdade,

transmissível e garantida,  tão cara ao homem, pode ser mantida de forma duradoura com

algum  sacrifício,  quando  se  torna  forma  exterior  de  expressão  coletiva  por  meio  da

associação112. 

No sentido  exposto  por  Gramsci,  as  associações  exerceriam função  libertadora  da

coletividade, garantindo a ela a propriedade da riqueza, e, quanto mais forte se mostrem as

108 VATTIMO, Gianni.  A tentação do realismo. Conferências Italianas.  Trad.  Reginaldo Di  Piero.  Rio de
Janeiro: Lacerda Editora, Instituto Italiano di Cultura, 2001, p. 18-21.
109 BOBBIO,  Norberto;  BOVERO,  Michelangelo.  Sociedade  e  Estado  na  filosofia  política  moderna.
Tradução Carlos Nelson Coutinho. 4ª. ed. 1º reimp. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996, p.163.
110 Idem, ibidem, p. 164.
111 GRAMSCI. Escritos... op. cit., p. 213.
112 Idem, ibidem, p. 214.
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associações,  mais  facilmente  se  transformam  em  herança  da  humanidade.  A  força  da

associação é adquirida por meio do desenvolvimento da consciência de que ela é libertadora

do homem. Se a associação é forte por meio dessa consciência, o homem é livre na mesma

medida. As associações sendo duradouras, herança da humanidade, e expressão de liberdade,

conferem ao homem, em certa medida, a imortalidade.

Nesse  sentido,  angústias  acerca  da  liberdade  e  da  transitoriedade  da  vida  são

conformadas com a transcendência e imortalidade da associação, tornando-se o caminho da

liberdade113.

Antonio  Gramsci  demonstra  a  influência  sofrida  por  Karl  Marx  e  a  teoria

estruturalista,  acrescentando  em sua  teoria  os  fatores  da  historicidade  e  da  ideologia  na

formação das estruturas sociais. Tais fatores são claramente percebidos em passagem que trata

da Revolução Russa, quando os socialistas, então classe política, por meio da ideologia, aceita

pelo povo como expressão social dos confusos anseios defendidos, toma o poder e organiza

um novo Estado, com a consequente edição de novas leis e novas ordens. Mas, depois de

constituído o novo Estado, suposta expressão da vontade do povo, as influências do passado

continuam a ser sentidas. “Tem-se a impressão da ruína, da desordem, da confusão. Parece

que se regressa à sociedade bárbara, isto é, à não-sociedade. O passado continua a subsistir

para além do território da liberdade, pressiona e quer tentar uma desforra”114.

Entende-se  que  Antonio  Gramsci  concebe  a  sociedade  como  clara  e  natural

consequência da evolução positiva humana, o Estado segue a mesma ordem.

O conceito de Marx se distingue do de Gramsci. Para aquele, a sociedade civil termina

com a identificação do momento estrutural, enquanto, para este, a sociedade civil, ao revés de

pertencer ao momento da estrutura, pertence ao da superestrutura, que compõe-se do conjunto

de  organismos  habitualmente  privados  e  da  sociedade  política  ou  Estado.  Essas

superestruturas “correspondem à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda

a sociedade; e à do domínio direto ou de comando, que se expressa no Estado e no governo

jurídico”115.

Segundo  Bobbio,  em Marx,  o  momento  ativo  e  positivo  da  evolução  histórica  é

verificado na formação do Estado. Em Gramsci, este momento desloca-se para a sociedade

civil116.

113 Idem, ibidem.
114 Idem, ibidem, p. 209.
115 BOBBIO. Sociedade e Estado... op. cit., p. 32-33.
116 Idem, ibidem, p.56-57.
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Gramsci, para Bobbio, entende a sociedade civil como portadora do conteúdo ético do

Estado, na linha hegeliana, representando a hegemonia, sobre toda a sociedade, da expressão

política e cultural de um grupo social117. 

Carnoy afirma que Bobbio sugere que é a superestrutura que representa o fator ativo e

positivo no desenvolvimento histórico, muito embora, Gramsci entenda que a sociedade civil

possui  relevante função para compreensão das  relações  capitalistas  e  reprodução delas.  A

sociedade civil (consenso), a universalização de uma ideologia, torna-se suprema à sociedade

política  ou  Estado,  ou  seja,  a  sociedade  civil  exerce  supremacia  sobre  a  própria  força

estatal118.

Entende-se que Bobbio destaca não a supremacia da sociedade civil sob a sociedade

política, conquanto uma conurbação, na medida em que a sociedade civil envolve e absorve a

política, dominando o poder. Por essa razão a superestrutura é destacada, considerando-se os

movimentos verificados dentro das relações sociais e sua expressão como instrumentos de

força. 

Os aparelhos de hegemonia são apontados como ferramentas da sociedade civil para

absorção  da  sociedade  política,  não  se  fala  em uso  de  força  ou  da  lógica  da  produção

capitalista, conquanto, de liderança moral e intelectual, resultante na estratégica imposição

dos valores dominantes da sociedade civil119.

Carnoy  destaca  em  Gramsci  o  elemento  ético-político  como  principal  agente

transformador  da  história,  sendo o homem o único  agente  desta  transformação,  enquanto

Bobbio releva a superestrutura ao lado da ideologia120.

Segundo Gramsci, o Estado para os socialistas é “a organização econômico-política da

classe burguesa. O Estado é a classe burguesa na sua concreta força actual”. Assim, cabe ao

Estado  regulamentar  e  resolver  os  dissídios  internos  de  classe,  os  atritos  contrastantes,

unificando os setores de modo a conferir imagem de classe inteira, o governo é o prêmio do

partido121. O Estado é o mantenedor da sociedade única e classe inteira, ainda que por meio da

força.

Os Estados, portanto, são formados por meio da união dialética entre sociedade civil e

sociedade  política.  A  ampliação  da  sociedade  civil  (para  Gramsci,  sociedade  burguesa

117 Idem, ibidem, p.34.
118 CARNOY. Estado e... op. cit., p. 94.
119 Idem, ibidem, p. 94-96
120 Idem, ibidem, p. 96
121 GRAMSCI. Escritos... op. cit., p. 229.
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mantendo a herança marxista)122, absorvendo a política, gera a sociedade regulada, ou seja, a

sociedade sem Estado, porquanto a sociedade política confunde-se com o Estado. A sociedade

regulada é alcançada por meio da ampliação da sociedade civil até a própria universalização,

trata-se de movimento superestrutural, de reabsorção. A sociedade civil, defende Bobbio, é

um termo de mediação entre a estrutura e o momento negativo da superestrutura, que, pela

dialeticidade, leva à extinção do Estado, à reabsorção deste pela sociedade civil123.

Embora Gramsci mantenha o conceito central de seu pensamento no bloco histórico, e

não na sociedade civil,  esta recebe destaque porque é ponte dentro do sistema conceitual

complexo  que  explicita  dois  movimentos  dicotômicos:  o  principal,  entre  estrutura  e

superestrutura; e, o secundário entre os dois momentos superestruturais, o das instituições de

consenso e o das instituições da força. 

É inconteste a posição de Gramsci quanto à pressuposição da sociedade ao Estado, e

mais, a posterior extinção deste por meio da sociedade regulada. A sociedade seria pré e pós-

suposta ao Estado.

Verificada  concepção  hegeliana  de  Estado,  historicista,  afasta  o  uso  da  teoria

gramsciana para a análise crítica do Estado e suas instituições, no que toca à legitimidade

instituinte  e  procedimental  da  atuação do Estado.  Como se demonstrará,  o  paradigma de

Estado  não  surge  de  “capricho  dos  acontecimentos  históricos”124,  contudo  de  teoria  da

linguisticidade a preservar a democracia por meio de uma sociedade aberta, de modo que não

se verifica cientificidade na identificação da essência do Estado e da sociedade por meio de

universalizações de experiências históricas.

As teorias de Gramsci, Marx e Hegel exerceram grande influência sobre estudiosos

historicistas da ciência política em todo o mundo. A movimentação interna na sociedade civil

(sociedade burguesa, como sugerido por Bobbio), da sociedade política e do Estado, ainda

hoje,  são de grande valia ao estudo crítico da ciência  política,  mas,  deve-se adicionar  ao

presente estudo, a contribuição das teorias de historicidade atual e regional, a conceituação de

poder, bem como, o papel da informação e dos signos.

2.3.1.3 Göran Therborn

122 BOBBIO. Conceito de sociedade... op. cit., p.56-57.
123 BOBBIO. Sociedade e Estado... op. cit., p. 58-60.
124 POPPER. A sociedade aberta... op. cit., p. 67.
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Göran Therborn realiza considerações  atinentes  ao Estado com base na análise  da

legitimidade da sociedade política e do governo, partindo da premissa não refutável de que a

ideologia  (não  falseada  enquanto  conhecimento  errôneo  ou  caráter  imaginário  em

contraposição ao real) é elemento natural da vida humana em sociedade125. 

A função da ideologia é demonstrada enquanto agente social não apartado da ciência,

uma vez  que estudos científicos  podem apresentar  carga  de ideologia,  ou seja,  não estão

imunes à subjetividade de quem os pratica. As concepções desenvolvidas por Göran Therborn

possuem carga de materialismo histórico, por meio da qual, os homens se estruturam como

agentes conscientes, não como conhecimento falso e idealista da realidade e dos motivos das

ações humanas nos termos defendidos por Marx126.

Göran Therborn almeja afastar-se de Marx e da base historicista econômica por meio

de investigação analítica diversa das estruturas e formações políticas fundadas em questões

econômicas e formas de produção127.

Göran Therborn compreende que há independência entre a configuração ideológica

dominante em determinada classe, o momento histórico e o conceito de ideologia que ela

apresenta.  A classe  possui  ideologias  do  tipo  inclusivo-existencial  e  inclusivo-histórico,

Assim,  por  simples  indução  histórico-sociológica,  a  sociedade  pode  apresentar  qualidade

feudal, burguesa, proletária ou pequeno-burquesa128.

Referido autor entende que a questão ideológica relacionada ao poder transcende o

limitado espectro empresarial, por meio do exame da produção e das relações de produção,

aproximando-se do que propõe Gramsci quanto às formações histórico-sociais e o interesse

pela hegemonia129.

Os  problemas  decorrentes  de  lutas  de  classes  definidas  em  termos  estritamente

econômicos130 não questionam o consenso no reconhecimento por parte da sociedade civil.

Mantém-se  coesa,  ainda  que  se  verifiquem  lutas.  A manutenção  das  alterações  políticas

necessitam da consciência de classe dominada ou revolucionária131.

A legitimidade como qualidade do poder, seria a qualidade do governo, atribuída pelo

consenso  social,  a  verdade  social.  A sociedade  civil  confere  ou  não  o  consentimento  ao

125 THERBORN, Göran. La ideologia del poder y el poder de la ideologia. España: Siglo Veintiuno de 
España Editores S.A., 1980, p. 1.
126 Idem, ibidem, p. 3-4.
127 Idem, ibidem, p. 5-6.
128 Idem, ibidem, p. 45.
129 Idem, ibidem, p. 11-12.
130 Idem, ibidem, p. 7.
131 Idem, ibidem, p. 80.
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Estado, de modo que, expressa a origem e a fundamentação da estrutura estatal apresentada.

Nesse ponto, o historicismo também se mostra presente, posto que identifica Estado como

organismo resultante da consciência, como consenso da verdade social132.

Therborn  elenca  quatro  características  que  podem  ser  encontradas  nas  discussões

acerca de legitimidade, consenso e natureza de classe (alvos da ideologia na manutenção ou

mudança do poder), as quais prejudicam a utilidade deles, por retirar-lhes a possibilidade de

serem analisados empiricamente ou serem utilizados como vetores de uma prática política

consciente.  A consciência quanto a esses elementos é  prejudicada pelos  elementos  abaixo

elencados, que impedem as classes de atuarem revolucionariamente133.

O primeiro é a reiterada concepção histórica subjetivista, que identifica nos processos

de  mudanças  políticas:  um sujeito  unitário  consciente;  um governo questionado quanto  à

legitimidade que possui; povos conscientes que concordam ou não com a revolução; e, classes

que agem a favor ou contra a revolução, detendo ampla consciência dos atos. 

Em nenhum momento esses elementos são contraditados, ou seja, não se apresentam

elementos políticos ou econômicos capazes de testificar os paradigmas postos, bem como não

se  consideram  as  heterogeneidades  sociais  complexas,  nem  a  involuntariedade  e

temporalidade que originam alguns processos políticos, o que também não é visto em relação

às identidades subjetivas diversas e o processo de constante alteração.

O segundo elemento é a visão idealista da legitimidade, do consenso e da consciência

enquanto elementos  estanques,  afastados da influência da materialidade e  das relações  de

força.

O terceiro é a indução da existência de uma motivação racionalista,  simplista, dos

seres  humanos,  que  culmina  na  cega  obediência  aos  comandos  governamentais  postos,

independente  do  questionamento  quanto  à  legitimidade  (por  força  impositiva  normativa,

coação  física,  por  contentamento  com  reformas  parciais—quando  há  consciência

revolucionária)134.

O quarto refere-se à coisificação das ideologias e  à sistemática diminuição de sua

importância,  na  medida  em que são  consideradas  como possuídas  ou  não por  grupos  ou

classes sociais, posto que ou são boas ou más. Assim, a legitimidade passa a ser verificada por

meio simplista voltado à adoção ou não de determinada ideologia, boa ou má. Já a consciência

132 Idem, ibidem.
133 Idem, ibidem, p. 82-83.
134 Idem, ibidem, p. 82
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de classe requer uma análise crítica acerca do conhecimento verdadeiro e do conhecimento

falso, o que fica prejudicado face ao reducionismo da visão ideológica, ou do subjetivismo

agregado às concepções de ideologia135.

Isso ocorre, segundo o autor, porque a política contemporânea é qualificada por meio

de  noções  provenientes  de  outras  épocas  e  universos  teóricos,  ou  seja,  por  teorias  não

adequadas  ao  que  se  vive.  A concepção histórica  é  processo  dialético  sem centro  e  sem

sujeito,  ela  incorpora  intuições  procedentes  da psicanálise  e  da  teoria  dos  discursos  e  da

argumentação,  o  que  revela  a  ausência  de  rigor  técnico  na  análise  da  legitimidade,  do

consenso e da consciência de classe136.

Göran  Therborn  entende  que  o  consentimento  social  de  um  regime  pode  ser

produzido, desde que demonstre  que a oposição não representa risco ao sistema, sendo o

consentimento representado pela aceitação (submissão),  o que diverge de consenso, que é

concordância  consciente  entre  pessoas  acerca  de  algo.  Isso  acaba  por  demonstrar  que  a

diferença entre força e consentimento é deveras tênue, obrigando à busca de outro elemento

capaz  de  analisar  a  legitimidade,  qual  seja,  o  grau  de  liberdade  social  ampla  (expressão,

associação,  reunião,  elegibilidade,  sufrágio,  acesso  aos  meios  e  iniciativa,  controle  e

autogestão social)137.

O  autor  afirma  que,  historicamente,  são  raros  os  dados  em  que  se  verifica  a

consciência  revolucionária  a  partir  dos  elementos  postos,  o  que,  entretanto,  não  exclui  a

importância  da consciência  de classe para o desenvolvimento das organizações  de classe,

imprescindíveis ao processo de mudança social138.

As mobilizações ideológicas possuem destacado componente existencial e nunca pode

ser diminuído apenas a uma consciência de classe revolucionária, dado que esta é definida por

uma necessidade imediata. O êxito das mobilizações político-ideológicas está na capacidade

de compreensão e aproveitamento da amplitude existencialista da subjetividade humana139.

A historicidade  é  destacada  nos  estudos  de  Therborn,  conquanto  receba  críticas

relacionadas ao uso dissociado na análise de outros elementos sociais, em especial à relação

entre ideologia e força, elementos imprescindíveis na formação, manutenção e rompimento do

Estado, mantendo-se a sociedade como única e pressuposta ao Estado.

135 Idem, ibidem, p. 83.
136 Idem, ibidem., p. 83-84.
137 Idem, ibidem, p. 88-89.
138 Idem, ibidem, p. 90.
139 Idem, ibidem, p. 93.
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O autor em referência conclui que a ideologia é um agente destacado em processos

sociais, sejam lentos ou bruscos; ao passo que podem consolidar estruturas de poder, bem

como podem causar a ruína deles, sempre (caráter determinista) observando as características

peculiares  de  espaço  temporal  e  físico  do  fato.  Em  ambas  as  situações  encontram-se

complexos  movimentos  de  enlace  de  forças,  cabendo  ao  homem  diferenciar  modelos  e

relações possíveis de realização concreta140.

A análise social ideológica efetuada por Göran Therborn, por meio da história, não

alcança o objetivo anunciado de determinação material das ideologias de classe, sua função na

alteração e manutenção das transformações de poder da sociedade (em sendo uma teoria a

concepção de ideologia) não se submete a questões de falseabilidade, conhecimento errôneo

ou caráter imaginário por contraposição ao real141. 

A questão de início já se apresenta como verdade absoluta (dogma), não falseável nem

mesmo por meio da “verdade” adquirida da interpretação pessoal do leitor do mundo por ele

vivido, independente da natureza crítica do homem.

Assim, observa-se que a apreensão da teoria social formulada por Göran Therborn

parte  de  conceito  material  histórico  subtraído  de  qualquer  possibilidade  de  crítica  face  à

alegação de ideologia142.  A abrangência do tema não pode ser escudo à falseabilidade do

instituto, sua análise crítica e possível refutação. 

Ademais disso, a realidade enquanto forma de vida material não é, e nem poderia ser,

“autora e mestra indevassável do direito, porque já contenedora histórico-contextual, desde

sempre, de jurisdicidade e antijurisdicidade concretas”143. 

Se a própria realidade não pode ser mestra inquestionável, principalmente em razão do

caráter  subjetivo,  bem como  da  necessária  submissão  do  elemento  de  partida  da  análise

científica (afirmação inicial) à falseabilidade, em termos popperianos, mais distante ainda está

de uma teoria científica, ainda que puramente teórica como anunciada144, caso se fundamente

em elementos históricos que não se submetem à refutação.

2.3.1.4 Boaventura de Sousa Santos

140 Idem, ibidem, p. 101.
141 Idem, ibidem, p. 1.
142 Idem, ibidem.
143 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 60.
144 THERBORN. La ideologia del poder... op. cit., p. 3.
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Em 2007,  durante  conferência  realizada  na  Bolívia,  acerca  dos  desafios  atuais  do

Estado  e  da  sociedade,  Boaventura  de  Sousa  Santos145 pronunciou-se  no  sentido  de  que,

aparentemente,  os  instrumentos  criados  para  o  fim  de  alcançar  a  emancipação  social

produzem efeitos danosos, e, por isso, resta à sociedade atual a necessidade de discutir mais

amplamente sobre os conhecimentos, a epistemologia e a teoria política146.

As  medidas  necessárias  a  conter  o  problema  social  atual  apresentar-se-iam como

paradoxais, porque as circunstâncias identificadas requerem medidas complexas e, ao mesmo

tempo,  imediatas.  Ao  lado  da  urgência  em  resolver  as  questões  sociais  presentes  na

atualidade,  verifica-se  a  necessidade  de  ponderar  elementos  como  prioridade  da  tática,

conceitos ideológicos de futuro e de outras sociedades, ou seja, são contrastados elementos

quanto à duração do processo de solução, bem como, os conceitos de reforma e de revolução

social das medidas possíveis147.

O autor  acresce  a  dificuldade  em se  conciliar  teoria  e  prática,  em virtude  da não

convergência  entre  as  teorias  reformistas  e  revolucionárias  e  os  movimentos  sociais

identificados. Principalmente, porque as teorias críticas são desenvolvidas no norte global,

conquanto  busque por  meio  de  universalizações,  a  aplicação às  realidades  vividas  no sul

global,  observando-se,  em  virtude  dos  diversos  contextos  de  concepção  e  concreção,  a

inaplicabilidade prática para as teorias críticas. Ao surgimento de novos agentes, atores e lutas

sociais, nos últimos 30 anos, que requerem pensamentos alternativos não previstos nas teorias

utilizadas,  soma-se o elemento geográfico para o agravamento da difícil  conciliação entre

teoria e prática148.

O  autor  sugere  passos  a  serem  seguidos  na  direção  de  soluções  às  questões

vivenciadas.  O  primeiro,  refere-se  à  produção  da  epistemologia  do  Sul,  buscando  a

compreensão do mundo mais ampla que a conferida pelas teorias ocidentais (em verdade das

teorias  europeias  e  norte-americanas),  considerando a inesgotabilidade de divergências  no

mundo, sendo inconcebível uma teoria geral que se aplique a todas as realidades. O segundo é

a  ampla  leitura  das  contradições  da  sociedade  capitalista,  para  além da  relação  capital  e

trabalho, incluindo, capital e natureza, indivíduo e identidade cultural, bem como, colonizador

e  colonizado.  O  terceiro  é  a  ampla  concepção  de  poder  de  opressão,  destacadamente  as

145 SANTOS. Boaventura de Sousa. Pensar el Estado y la sociedad: desafios actuales. 1ª. ed. Buenos Aires: 
Waldhuter Editores, 2009.
146 Idem, ibidem, p. 18-19.
147 Idem, ibidem.
148 Idem, ibidem.
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decorrentes da prisão advinda da relação entre trabalho e capital; do patriarcado, resultante da

relação  entre  homens  e  mulheres;  do  fetichismo  das  mercadorias,  e  da  “diferenciação

identitária desigual”149(que geram sexismo, racismo, limpezas étnicas e dominação pelo poder

entre iguais sujeitos políticos na teoria, mas desiguais na prática). O quarto é reconhecer o que

acontece nas sociedades capitalistas atuais, pois cada uma apresenta particularidades próprias.

O quinto, e último, é a necessária atenção à sociologia das emergências, ou seja, o cuidado

com os sinais de coisas novas, de lutas locais, pouco desenvolvidas, ou embrionárias, que

carregam o desejo de uma nova sociedade. Tratando-se de atores e formas de ação novos, as

realidades de luta também o serão150.

A atual  sociedade,  por  ser  distinta,  apresenta  novas  linguagens  e  narrativas  para

alcançar os recentes desejos, possui atores e problemas distintos, necessitando, portanto, de

novas técnicas de luta. 

O conceito de território deve ser revisto, já que organiza-se em espaços autônomos

desterritorializados, como sociedades alternativas ao Estado, por isso a questão da legalidade

deve ser repensada. Verifica-se, ainda, a despatrimonialização, especialmente, estatal, ao lado

da proletarização e desproletarização151.

As  resistências  se  organizam  por  meios  de  desmercantilização  da  sociedade,  a

exemplo das cooperativas e das organizações econômicas populares. A relação com o meio

ambiente  recebe  tratamento  diferenciado,  especialmente  no  aspecto  econômico  e

internacional. 

A principal luta da atual sociedade sulista é por igualdade, mas, especialmente, pelo

reconhecimento da diferença. Os novos objetivos sociais estabelecem o reconhecimento de

novos direitos fundamentais e novas utopias. Verifica-se exigência por educação popular, e se

observa  que,  gradativamente,  os  indivíduos  motivam-se  por  questões  particulares  para  se

mobilizarem152.

Todas as distinções e desejos das novas sociedades criam consequências complexas

que devem ser tratadas individualmente, a fim de se identificar soluções alternativas. O que

gera  a  “geometria  variável  dos  estados”153,significando  que  cada  Estado  possui  suas

149 “El poder tiene varias fases, y yo identifico en mi trabajo las siguientes: la explotación (capital-trabajo), el 
patriarcado (hombres-mujeres), el fetichismo de las mercancías y la diferenciación identitaria desigual. Éstas 
crean el sexismo, el racismo, las limpiezas étnicas y la dominación, que recurren a asimetrías de poder entre 
sujetos políticos iguales en teoría pero no en la práctica, y al trueque desigual”. Cf. Idem, ibidem, p. 22.
150 Idem, ibidem, p. 20-23.
151 Idem, ibidem, p. 23.
152 Idem ibidem, p. 24-25.
153 “[...]geometría variable de los Estados[...]”. Cf. SANTOS. Pensar el Estado... op. cit. p.28.
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particularidades,  impedindo  que  se  apliquem os  mesmos  conceitos  e  mesmos  critérios  a

realidades distintas. Tal situação pode ser observada nos países latino-americanos, que passam

pelo processo de pós-independência, e recentemente, reconheceram a imprescindibilidade de

superar  problemas  da  pós-colonização,  como  problemas  resultantes  da  plurinacionalidade

originária154.

Gianni  Vattimo  acresce  ao  fim do  colonialismo  e  do  imperialismo,  o  advento  da

sociedade de comunicação para a dissolução da ideia de história única e como marco final da

modernidade.  Constata-se o surgimento de uma sociedade pós moderna,  mais complexa e

caótica, marcada pelo  mass media, o que não representa uma sociedade mais transparente,

informada ou autoconsciente. Apesar disso, essa nova sociedade representa as esperanças de

emancipação155.

O estudo acerca do direito e da existência de efetiva atuação social  na direção do

Estado por meio da instituição e interpretação jurídica não pode se estancar das considerações

de sociedade e Estado, acompanhadas da consciência da complexidade experimentada nesse

novo momento social. 

Destaque-se que Boaventura de Sousa Santos não limita a investigação por meio da

técnica,  o  que  gera  um resultado  repleto  de  falhas  qualitativas  insuperáveis,  que  não  se

corrigem por meio de novas tentativas, ou seja, nova aplicação da mesma técnica156.

Por essa razão é que o autor defende que a prática metodológica deve se adaptar à

necessidade científica, revisitando conceitos de ser humano, cultura e sociedade, de modo a

inserir  tais  elementos  dentro  dos  fatores  integrantes  da  investigação  da  ciência  social.  O

conhecimento humanístico é relevado quando aproximam-se as ciências naturais das sociais e

estas do homem157.

2.3.2 A mudança de paradigma de Estado e sociedade

Por meio da análise  das teorias  de estado e  sociedade acima apresentadas pode-se

refutar  criticamente alguns elementos  para a formação conceitual  pertinente à  democracia

atual.

154 Idem, ibidem, p. 27-28.
155 VATTIMO, Gianni.  A sociedade transparente. Antropos.  Trad. Hossein Shooja,  Isabel  Santos.  Lisboa:
Relógio D'água Editores, 1992, p. 10.
156 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as Ciências. 4 ed.. Cortez Editora: São Paulo, 2006, p. 
13-14.
157 Idem, ibidem, p. 50-53.
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Observou-se que os elementos integrativos do conceito clássico de sociedade e Estado

apresentados não expressam a necessidade social hodierna. Desse modo, a fim de concebê-los

sob paradigmas atuais democráticos, passa-se à investigação das teorias de Zigmunt Bauman,

Conelius Castoriadis e Rosemiro Pereira Leal.

2.3.2.1 Zigmunt Bauman. O paradigma da liquidez

Zygmunt  Bauman  partilha  o  pensamento  de  sociedade  pressuposta  ao  Estado  na

medida em que a define como acordo amplo de respeito à aceitação, compartilhamento e

dignificação do próprio compartilhamento, sendo o Estado uma espécie de representação de

poder coativo, de expressão e comando, posterior à sociedade158.

A clássica concepção de sociedade pressuposta apresenta elementos configuradores

determinados  (dentre  os  quais  a  eleição  do  bem  comum),  e,  continua  a  possuí-los,

independente da identificação dos indivíduos que a compõem com os elementos estruturantes,

de modo que podem ser substituídos sem desfigurar a sociedade, que segue sempre a mesma.

A ideia de imortalidade da sociedade preenche a lacuna gerada pela angústia da efemeridade

da vida. O homem passa a experimentar a eternidade dentro de uma vida formal; é o afã da

perenidade por meio formal que confere liberdade ao homem.

A consciência da mortalidade estabelece no homem o desejo de transcendência, que

pode ser experimentado por meio da sociedade, espaço dentro do qual o indivíduo age com

esforços para conferir sentido à vida, independente da posição e condição social que possua.

Como  esse  esforço  não  é  compartilhado  por  meio  do  acordo  social  que  busca  a

transcendência, ele não é dignificado, passando a representar uma faceta da loucura159.

Ao  descrever  a  sociedade,  o  autor  afirma  que  “toda  cultura  vive  por  meio  da

propaganda e invenção de significados de vida, e cada ordem vive manipulando a ânsia pela

transcendência”.  A ordem social  e os significados de vida regulam o acesso aos recursos.

Sendo que “a energia da transcendência é o que mantém  a formidável atividade chamada

'ordem social' em movimento; ela a torna necessária e possível”160.

A situação do cidadão face à sociedade respeita ao fenômeno da “reflexibilidade”, por

meio do qual o homem, “indivíduo por decreto”, volta-se às próprias histórias e necessidades,

158 BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Trad. José Gradel.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 7-9.
159 Idem, ibidem, p. 9.
160 Idem, ibidem, p.11.
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reduzindo a discussão no que se refere aos aspectos públicos da sociedade; na medida em que,

encontrando-se  o  indivíduo  absorvido  em  suas  histórias,  renuncia  todo  o  interesse  em

conhecer possíveis vícios nas regras estabelecidas161. 

Há  um  “plácido  consentimento  de  jogar  o  jogo  no  qual  os  dados  podem  estar

viciados”. A aceitação inquestionável das regras impostas, que muitas vezes é contrária aos

interesses  do  indivíduo,  seria  mais  compreensível  caso  imposta  por  coação  rotineira  ou

ameaça  de  violência,  o  que  supõe-se  não  ocorrer,  já  que  os  jogadores,  além  de  serem

“indivíduos por decreto” (condição que, supostamente, confere-lhes liberdade para escolher),

também são “atores políticos”, no sentido de intervirem na composição das regras162.

A causa para o exercício inconteste das normas estabelecidas coativamente, além de

contrária  à  crença  e  anseio  social  do  indivíduo,  estaria  atribuída  à  ideologia,  a  qual  é

inseparável da ideia de poder e dominação163— elementos essenciais à caracterização de uma

sociedade política, ao Estado, inclusive—, nos termos propostos por Dallari164.

Tratando  das  consequências  sociais  decorrentes  da  Revolução  Industrial  com  a

chegada  da  Idade  Moderna,  especialmente  no  que  concerne  às  liberdades  expostas  para

romper o anterior sistema, observou-se a necessidade de serem reencaixadas de forma segura

dentro do regramento pré-estabelecido. Um novo começo deveria ser estabelecido, desde que

respeitado  o  velho  regramento.  “A recém-descoberta  liberdade  tinha  de  ser  empregada  a

serviço  da  rotina  disciplinada  do  futuro”165.  Esse  novo momento  repercutiu,  inclusive,  na

noção de tempo, fazendo com que relações ou institutos duradouros tivessem a noção de

continuidade revista, a exemplo do casamento166.

O que  se pode constatar  da narrativa  de Bauman é uma franca distinção entre  os

interesses da sociedade civil daqueles outros do Estado enquanto órgão regulador das relações

sociais. Essa distinção de interesses é contornada por meio do uso dos signos e da incutida

necessidade de compartilhamento do acordo socialmente estabelecido como único mecanismo

de manutenção da estrutura social estabelecida, e, portanto, da imortalidade experimentada

pelo homem. 

Percebe-se  que  a  sociedade  anterior  à  emergência  do  Estado  moderno—a,  então,

sociedade pressuposta— não compartilhava dos mesmos interesses perseguidos pelo Estado

161 Idem, ibidem, p. 17.
162 Idem, ibidem, p. 18.
163 Idem, ibidem, p.19.
164 DALLARI. Elementos de teoria... op. cit., p. 77-79.
165 Idem, ibidem, p. 31
166 Idem, ibidem, p. 35.
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ao reestabelecer as regras de convivência social,  reencaixando (restringindo) as liberdades

expostas quando da transição por meio da Revolução Industrial. 

Assim,  os  significados  atribuídos  ao  bem comum e  à  ordem social,  por  meio  do

Estado,  não  são  individualmente  compartilhados  pelos  integrantes  da  sociedade  civil  na

estrutura apresentada por Bauman, o que gera a inquietação do autor em identificar o motivo

para a manutenção do jogo, perpassando pelo reconhecimento dos signos, compartilhamento

dos significados e ideologia. 

Por tal razão, em “O mal-estar da sociedade”, escrito 65 anos após o “Mal-estar na

civilização”, Bauman identifica o momento da “desregulamentação” verificada na investida

social  contra  a  individualidade,  definido  pelo  tribunal  onde  o  “prazer  é  o  juiz  que  está

presidindo”167.  Verifica-se  o  questionamento  social  à  então  razão  neutra,  expressa  na

cognoscidade  do  juiz,  já  que  a  verdade  não  era  identificada  e  vislumbrada  numa  norma

fundamental imanente, necessitando de complementação pela razão cognitiva dos membros

do tribunal.

Em se considerando a sociedade política como aquela que abarca uma pluralidade de

outras sociedades por meio de interesses que lhes são comuns— o bem comum—, mas, que

essas sociedades continuam possuindo outros interesses que representam indivíduos, uma vez

não sendo promovidos e resguardados por meio das regras sociais, não há que se falar em

sociedade pressuposta ao Estado.

O bem comum,  regido por  norma fundamental  imanente  não representa  o mesmo

ansiado pela anterior sociedade. Há, portanto, após a formação do Estado, a criação de uma

distinta  sociedade,  que  segue  os  comandos  impostos  em nome da  transcendência  formal

ofertada, não correspondente aos anseios pessoais de seus integrantes.

Não  se  está  a  defender  ou  insinuar  a  existência  de  uma  sociedade  incapaz  de

reconhecer que as regras estão contrárias aos próprios interesses, mas a demonstrar que essas

mesmas  regras  limitam o  conhecimento  da  castração  por  elas  induzida,  o  exercício  dos

interesses  individuais  e  até  mesmo  a  possibilidade  de  rompimento  do  sistema  social

estabelecido,  o  que  só  costuma  ocorrer  em momentos  extremos  de  divergência  entre  os

interesses sociais e as regras postas. Ademais, o fenômeno da reflexibilidade impossibilita a

discussão social de questões efetivamente públicas. Reconhece-se que para um regramento ser

mantido, ao menos parcela da sociedade, não por acaso a favorecida, está no comando do

167 BAUMAN. Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Maura Gama; Cláudia Martinelli Gama. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 9.
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sistema normativo e age para justificar o compartilhamento das regras.

A comunicação exerce  papel  especial  na  função de  reconhecimento  consciente  do

descompasso da ordem social imposta com os interesses da sociedade civil de modo amplo.

Bauman, citando Sigmund Freud, analisa a relação entre segurança, um dos signos do

Estado, e liberdade, qualidade do ser humano. O autor afirma que a segurança proposta só

pode  ser  ofertada  em detrimento  da  liberdade  do  indivíduo,  atributo  de  sua  natureza—a

mesma natureza, frise-se, que justifica a qualidade de sociável—, uma vez que a segurança

requer ordem, a qual vem em substituição aos desejos pessoais, estabelecendo modos de agir,

em seus mais amplos aspectos (temporal, procedimental, espacial, dentre outros)168. 

Referidas  determinações  do  agir  do  homem  retira-lhes  a  liberdade  de  agir

conscientemente, bem como o anterior direito de exitar em decidir. Tanto a liberdade quanto a

segurança  são  necessidades  humanas,  ao  passo  que  a  ausência  de  qualquer  delas  causa

sofrimento, oportunidade na qual levanta-se mais um signo a ser compartilhado, o do “homem

civilizado”, que repreende desejos e impulsos em nome da ordem social169.

Aos elementos da natureza humana atribui-se significados em prol da ordem social e

do consequente alcance do bem comum. A sociedade, enquanto conjunto de indivíduos que se

unem  em  virtude  de  igual  objetivo,  molda  restritivamente  seus  integrantes.  Bauman170,

respaldando-se  em Nobert  Elias,  defende  que  a  sociedade  opera  limitações  de  traços  da

natureza humana, adequando as individualidades ao seu modus operandi. Tal entendimento se

aproxima do exposto por Dallari171 ao elencar os elementos necessários à configuração da

sociedade,  em  especial  as  manifestações  de  conjunto  ordenadas  ou  ordem  social,  que

representam a predefinição de procedimentos, dentro dos quais os indivíduos se comunicam

com o Estado. 

Bauman acrescenta que a condição de indivíduo de direito, ou indivíduo por decreto,

não foi dada ao homem junto à existência, e, para alcançar expressão fática, o indivíduo deve

preencher  a  qualidade  de  cidadão.  A  ausência  da  postura  de  cidadania  repercute,

especialmente,  no  esvaziamento  do  espaço  público.  O diálogo  sobre  questões  públicas  e

questões  privadas  reduz-se,  aumentando  o  espaço  de  exposição  das  individualidades

subtraídas de aspectos de interesse social172.

168 BAUMAN. A sociedade individualizada... op. cit., p. 57-59.
169 Idem, ibidem.
170 Idem, ibidem, p. 62.
171 DALLARI. Elementos da teoria... op. cit., p. 36-43.
172 BAUMAN. A sociedade individualizada... op. cit., p. 140-141.
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Há  o  rompimento  na  estrutura  social  com  a  modernidade,  requerendo,  como  já

exposto, o reenquadramento das liberdades, o que ocasiona repercussões para as sociedades

do século XXI. Bauman entende que a sociedade moderna do século XXI se diferencia das

demais  formas  de  coabitação humana,  inclusive  das  outras  modernidades,  porque,  com a

descrença no ato da criação e a libertação da revelação e condenação eterna, o homem só

encontra limites em si mesmo; reconhecendo o controle dos limites, busca superá-los. Tem-se

“a modernização compulsiva e obsessiva,  contínua e que não para a ânsia avassaladora e

endêmica pela destruição criativa”173.

Ao descaracterizar a legitimidade das normas estabelecidas em relação aos anseios dos

indivíduos, questiona-se a própria condição de sociedade anterior e condicional ao Estado, na

medida  em  que  as  regras  postas  desde  a  origem  dele  não  representam  a  sociedade.  O

distanciamento entre os interesses delineados e escolhidos por ela como seu bem comum, e

aqueles tidos como finalidade do Estado fazem com que o autor conteste os diversos projetos

sociais de Estado que apresentam o signo de busca do bem comum174.

Bauman  apresenta  algumas  questões  resultantes  da  desilusão  e  autoconfiança

contemporâneos  no  Estado  pós-moderno,  fundado  no  progresso.  Dentre  estes:  o

reconhecimento da impossibilidade de se atribuir a uma “agência” a responsabilidade pelo

progresso de todos; a aceitação de que esta “agência” não possui meios (ou, se os possui, são

desconhecidos) de proporcionar a felicidade da sociedade175.

De tais constatações surgem algumas consequências. 

A uma,  destacam-se  os  efeitos  da  crescente  polarização  inter  e  intra-societária  de

riqueza, renda e chances de vida, que acaba por gerar um sistema de vigilância e controle dos

pobres, refletindo, especialmente, em castração da liberdade e negação da segurança.

A duas, a necessidade de se desenvolver o deuteroaprendizado (aprender a aprender),

de modo a estimular o pensamento crítico,  face à atual crise educacional mantenedora do

seguimento acrítico das regras impostas176. 

A três, a necessária busca pela individualização por meio da emancipação do homem

livre por decreto da “determinação atribuída, herdada e inata do caráter social dele ou dela:

uma separação corretamente vista como uma característica muito clara e seminal da condição

173 Idem, ibidem, p. 135.
174 Idem, ibidem, p. 145.
175 Idem, ibidem, p. 145-146.
176 Idem, ibidem, p. 148-169.
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moderna”177.  É  o  processo  de  transformação  de  integrante  social  em  indivíduo  de  fato,

passando pela conscientização da cidadania.

A quatro, a crescente perda da fé humana, especialmente em razão da descrença na

imortalidade e consequente ausência de dedicação aos valores duradouros, em razão de que os

infortúnios individuais não são objeto de interesse da sociedade, a liberdade antes conferida

repercute  na  perda  de  segurança,  faltando  tempo  para  a  dedicação  individual  a  valores

duradouros. A vida fragmentada e célere requer valores efêmeros e imediatos, que se perdem

passado o fragmento de uso. Hodiernamente, verifica-se fé e satisfação instantâneos178.

Com base nesse contexto de dificuldade e consequências dos modelos de agências

adotados,  verifica-se a ausência de visitações ao  ágora,  apontando a fragilidade aguda da

democracia estatal pós-moderna. Para tanto, inicialmente, tem-se a crescente impotência da

ecclesia de promulgar e implementar o que é considerado bom; e,  em razão da já citada

reflexibilidade individual, tem-se o enfraquecimento do diálogo entre as questões da ecclesia

e do oikos, o que gera a pouca ou rara visitação ao ágora, e consequente impossibilidade de se

identificar, debater, entender e traçar programas para alcançar e realizar os anseios sociais.

A separação entre a política e o poder é apontada como uma das razões da ausência de

democracia, em sendo o poder, atualmente, global e extraterritorial, em descompasso com a

política,  que  é  local  e  territorial,  limitada  às  instituições  e  regras  que  já  não  refletem a

realidade espacial e temporal. O poder é livre e a política é limitada à soberania179. 

O conceito originário de soberania, revelando um Estado intocável, teve os elementos

de sustentação destruídos (força econômica, poder militar e identidade cultural), de modo que,

os Estados não possuem liberdade e recursos suficientes para equilibrar-se financeiramente,

proteger  o  território  ou  promover  identidades  distintivas,  o  que  fragiliza  o  então  poder

soberano180. 

Assim, o Estado não mais representa os anseios sociais, seja em razão das distinções

de finalidades entre as sociedades que o compõe e o bem comum elegido, seja em razão da

impossibilidade  estrutural  em  garantir  a  segurança  e  felicidade  prometidas  quando  da

realização do suposto acordo, pela subtração de potencial ativo e poder da própria estrutura

estatal.

177 Idem, ibidem, p. 183.
178 Idem, ibidem, p. 194-202.
179 Idem, ibidem, p. 253.
180 Idem, ibidem, p. 239.
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2.3.1.3 Cornelius Castoriadis. O paradigma da autonomia 

Cornelius Castoriadis181 sugere a inversão do pensamento das ciências sociais  para

considerar como paradigma dos estudos das instituições a compreensão do ser a partir  da

imaginação e do imaginário de forma inseparável.

Castoriadis explica que a essência da imaginação e do imaginário possui dois níveis. O

primeiro, no simples vivente, é aquele pelo qual o imaginário constrói um mundo próprio não

relacionado ao desejo, compensação ou recuperação de algo, refere-se à criação espontânea,

por isso chamada de gratuita. O segundo é o da chamada imaginação radical, que tem uma

finalidade à qual se submete, de modo a construir um mundo próprio de autofinalidade. “A

finalidade nada mais é que a preservação de si mesmo para-si”182,  de modo que o para-si

caracteriza-se pela criação imaginária. 

“O para-si  se  cria  como entidade  singular,  porém,  cria-se  ao  mesmo tempo como

universalidade, como classe (espécie) e, em seu fechamento, cria-se como participante” na

medida em que é mais um elemento de um sistema maior interdependente e cooperativo183.

Desse  modo,  pode-se falar  em quatro  níveis  de  para-si  de  fato:  vivente,  psíquico,

individual social e sociedade. Os dois primeiros estão relacionados com a criação do mundo

próprio, a autofinalidade. Os dois segundos estão interligados por dependência, sendo aquele

o produto desta, que é resultado do produto, na medida em que só existe se tiver indivíduos

sociais184. 

Fala-se também em dois níveis de para-si de ordem de projeto: subjetividade humana e

sociedade com vetor destacado de autonomia185.  A subjetividade humana expressa pelo eu

consciente freudiano e pela psique que sofre ingerências do social. “Na subjetividade humana

existe reflexibilidade no sentido forte que implica numa outra coisa: possibilidade de que a

própria  atividade  do  sujeito  torne-se  objeto  explícito,  e  isso  independente  de  qualquer

finalidade”186.

No processo da criação do mundo, a linguagem recebe destaque, na medida em que

defende a dependência entre o ser e o que ele diz, como representação “da penetração de parte

181 CASTORIADIS. Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Trad. Guy Reynaldi; Rev. tec. Luiz 
Alberto Salinas Fortes. 3ª ed.. Coleção Rumos da Cultura Moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
182 Idem. Sujeito e verdade no mundo social-histórico. Seminários 1986-1987: a criação humana Trad. 
Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 95.
183 Idem, ibidem, p. 101.
184 Idem, ibidem, p. 121.
185 Idem, ibidem.
186 Idem, ibidem, p. 126.
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a parte, de cada um de nós daquilo que é instituído em nossa sociedade natal”187. 

Assim, o questionamento quanto à existência de uma teoria da instituição (aqui, em

destacado  a  sociedade  e  as  demais  por  ela  instituídas  ou  criadas  ao  seu  redor)  requer  o

conhecimento das funções da linguagem e do imaginário.

Referido autor afirma que não há, e não poderia haver, uma teoria da instituição, pois

esta teoria é o próprio olhar que se coloca frente a alguma coisa e a interroga. Tal estudo

partindo de dentro desta instituição compromete o olhar por meio das demais instituições,

inclusive a linguagem188.

Castoriadis afirma que colocar em questão o estudo das instituições requer a ruptura

histórica, e que os indivíduos criados por ela possam estabelecer meios de pesquisa livre e

interrogação ilimitada. “A possibilidade de um pensamento da instituição, de uma elucidação

da instituição, só existe a partir do momento em que, nos fatos e nos discursos, a instituição é

posta em questão: esse é o nascimento da democracia e da filosofia que caminham juntas”189.

Para  o  autor,  o  pensamento  livre  pode ser  exercido  por  meio  de  falseamento  das

representações da tribo e de falseamento da existência justiça do poder estabelecido e das leis.

A teoria para esses falseamentos perpassa pela interrogativa a cada símbolo linguístico das

assertivas190.

No que se refere à criação da sociedade ocidental  com base na história,  Cornelius

Castoriadis levanta a mesma problemática trazida por Popper quanto ao uso da história pelo

investigador, que pode funcionar como colecionador191, e, enquanto tal, seleciona os fatos que

lhe interessa. 

Castoriadis afirma que o pensamento paradigmático hegelo-marxista é, em verdade, da

história europeia, e que nesse processo eles esquecem de tratar de quase sete séculos de fatos,

o  que  é  identificado  como  acidente,  mas  uma  demonstração  de  que  “a  evolução  não  é

'autônoma' em nenhum sentido, mesmo o mais superficial deste termo”192.

O  autor  segue  afirmando  que,  quanto  à  mudança  técnica,  as  sociedades  passam

considerável parte de sua existência em condições estáveis, o que ao homem ocidental de hoje

pareceria uma estagnação193. 

187 CASTORIADIS, Cornelius. Figuras do pensável. As encruzilhadas do labirinto. Vol. VI. Trad. Eliana 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2004, p. 159.
188 Idem, ibidem, p. 157.
189 Idem, ibidem.
190 Idem, ibidem, p. 159-160.
191 POPPER. A sociedade aberta... op. cit., p. 267.
192 CASTORIADIS. A instituição... op. cit., p. 51.
193 Idem, ibidem.
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Já quanto à filosofia e a ciência, não há como, defende, afirmar que ao se ler Kant ou

Hegel, não seria necessário ler Platão ou Aristóteles. Eles sempre são lidos. Ou mais, não há

como se afirmar que Kant é superior a Plantão, não é nem superior nem inferior (embora

destaque a importância da filosofia de Platão enquanto científica e não literária). Desse modo,

poder-se-ia  até  afirmar que a  sociedade burguesa é  “progressista” face à  antiga,  mas não

superior194. 

Tais  constatações  que  negam  a  superioridade  cultural  ou  material  das  sociedades

antigas  em  comparação  com  a  presente  e  destroem  a  “unidade  da  história”,  o  “sócio-

centrismo” e relativismo”. De modo que a “'unidade dialética' da história é um mito”195. 

O que se tem como ponto de partida para o estudo da questão é a compreensão de que

cada sociedade expõe a concepção dela própria196.

Castoriadis  afirma que não se pode compreender  a  história  como expoente de um

determinismo causal, “portador de significações que se desencadeiam em totalidades em si

mesmas significantes”. A história é pensada em seu elemento causal, pois é motivação, ao

revés dos fatos naturais. Mas só há o causal por que há também o “racional subjetivo” e o

“racional  objetivo”,  nesse  caso,  as  “relações  causais  naturais  e  necessidades  puramente

lógicas estão constantemente presentes nas relações históricas”. Há também o “causal bruto”,

que não pode ser incluído dentre os anteriores e permanece como “puros fatos”197.

O autor afirma que não há como demonstrar rigorosamente nada sobre a sociedade,

posto que se pode deixar de lado elemento importante e incluir besteiras, ao passo que na

asserção sobre a sociedade estrangeira, atual ou da história passada, o “essencial pertence à

imaginação”198.

O sentido da razão humana advém do uso combinado da imaginação e do controle da

lógica aplicada. Estando a ciência, a filosofia e a democracia dentro do campo da criação

imaginária, e esta possui validade que supera a própria sociedade porque, para o autor, “assim

como no conídico não filosófico,  o imaginário da razão encontra ressonância naquilo que

é”199.

Quanto  ao  para-si  de  ordem  de  projeto,  considerando  a  subjetividade  humana  e

sociedade  com vetor  destacado  de  autonomia.  O  autor  entende  que  o  humano  pode  ser

194 Idem, ibidem, p. 52-53
195 Idem, ibidem.
196 Idem, ibidem.
197 Idem, ibidem, p. 56-57
198 CASTORIADIS. Sujeito e verdade... op. cit., p. 43.
199 Idem, ibidem, p. 43-44.
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influenciado pelas instituições do meio em que vive, pelas discussões entre eles, e por ações

concretas, de modo a se observar uma co-determinação dos atos humanos por meio de fatores.

O que se deve no projeto de sociedade autônoma é romper com concatenação de motivações,

a fim de que o humano se torne, ele mesmo a origem, de modo que possam compreender suas

ações e se responsabilizar por seus atos, um assumir de ações e consequências200.

Quanto às instituições, politicamente são desejadas e queridas, o que se questiona é o

limite da ingerência delas e a partir de que ponto. A questão está na definição do limite e

alcance das instituições de modo a não excluir a autonomia do sujeito. Daí há um paradoxo da

autonomia e  da responsabilidade na medida em que se quer  as instituições,  mas que elas

sejam reflexo de uma vontade consciente. O que se deseja paradoxalmente é “que ao mesmo

tempo  eles  interiorizem  essas  instituições  e  possam  julgá-las  como  se  não  as  tivesse

interiorizado”201.

Faz-se necessária uma educação pela qual o indivíduo possa julgar as instituições que

são reflexo de seu desejo autônomo, podendo “ratificar a cada vez de novo as instituições que

existem e sua própria faculdade de julgamento, em sua forma e em seus conteúdos, que a cada

vez pudessem refazer o todo e dizer: feitas as contas, reflexivamente eu re-quero as leis sob as

quais  vivo”.  Tem-se  que  uma  sociedade  autônoma  é  aquele  capaz  de  permitir  a  auto-

reafirmação do sujeito enquanto sujeito individual social (“eu me re-quero”), podendo exercer

um  poder  crítico  de  reafirmação  das  instituições  reflexo  dos  atos  conscientes  por  ele

exercidos, mas que não os aliene202.

Assim, pode-se falar num imaginário social ou numa sociedade instituinte concebida

na  e  pela  posição  de  significações  imaginárias  sociais  e  da  instituição.  A instituição  é  a

“presentificação” das significações instituídas. A ideia de imaginação radical está associada à

presentificação  de  sentido  como  reflexo  “das  condições  identitárias-conjuntistas  do

representar/dizer-social”203. 

O legein (operação nuclear da designação-significação-determinação204) e o teukheim

(operação nuclear do juntar-ajustar-fabricar-construir205) atuam entre si de forma circular, o

que o autor denomina de  reflexibilidade objetiva, pois exibe uma “inconstrutibilidade, não

200 Idem, ibidem, p. 224.
201 Idem, ibidem.
202 Idem, ibidem, p. 224-225
203 LEAL. A instituição imaginária... op. cit., p. 414.
204 Idem, ibidem, p. 284-300.
205 Idem, ibidem, p. 300-304.
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dedutibilidade,  não  produtibilidade,  auto-pressuposição”206,  dependendo,  entende-se,  da

definição do dizer social expresso no legein e do fazer social expresso no teukheim, ao passo

que não há que se falar em uma única sociedade preexistente, mas em diversas, a depender da

definição expressa por meio dos indivíduos na ratificação das instituições como expressão de

seu desejo autônomo.

Para  o  autor,  a  sociedade  é  “auto-instituição  do  social-histórico.  Mas  esta  auto-

instituição,  geralmente,  não  se  sabe  como  tal”.  O  autor  defende  a  necessidade  da

autotransformação da sociedade por meio do fazer social, ao passo que entende incoerente a

lógica-ontológica-identitária. Assim, a história seria um instrumento pelo qual a sociedade “se

faz  como  auto-instituinte  explicitamente,  implica  numa  destruição  radical  da  instituição

conhecida  da  sociedade  até  seus  recônditos  mais  insuspeitados,  que  só  pode  ser  como

posição/criação e não somente de novas instituições, mas de um novo modo de instituir-se”207.

2.3.2.2 Rosemiro Pereira Leal. O paradigma do processo

A historicidade conduz a um paradigma de Estado incompatível com a democracia não

paideica sistematizada no devido processo legal e na isonomia; esteja considerada no ou viés

econômico estruturante e escravizador com base em Karl Marx; ou histórico geral, por meio

do qual o universo se encontra no Estado por uma marcha evolutiva criativa, nos moldes de

Hegel; ou mesmo, com base em Kant, a partir da sustentação de uma ideal social definido por

técnica dialética crítica que aponta ao progresso científico, afastando premissas metafísicas

pela simples insustentabilidade (dogma)208.

Desta forma, o Estado dogmatizado em ensinamentos  que estabelecem um interesse

comum a todos que o integram, com pré-formulação social instituinte, a qual também é mítica

co-autora da Lei Fundamental do Estado, com conceitos já ultrapassados de territorialidade,

povo, soberania e formas de manifestação popular, não serve ao alcance da democracia209.

O Estado não pode mais ser entendido e resguardado como lugar em que se agrupam

pessoas que possuem interesses iguais e  affectio-societatis atribuída de forma progressista e

otimista pela história evolutiva da sociedade, que, por fim, são reconhecidos e protegidos num

206 Idem, ibidem, p. 308.
207 Idem, ibidem, p. 417-418.
208 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 10-11.
209 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p.21
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texto de confirmação do progresso da sociedade não mais selvagem, a constituição210. 

Não se pode conceber a sociedade como ser anímico único e em crescente e irrefutável

progresso  ao  longo  dos  anos,  e  que  este  milenar  instituto,  sabia  e  inquestionavelmente,

institua o Estado, uma sociedade-fantasma211. 

A crença  na  existência  da  sociedade  anterior  e  criadora  do  Estado  é  tida  como

necessidade a fim de viabilizar o controle social, criando dogmas que a valida e resguarda, a

exemplo do tanque de guerra do “todo social”212, que não possui pré-concepção de conceito,

aceita todo o preenchimento no interesse da autoridade que o faça, representando constante

manipulação  e  direcionamento  social  a  gerar  angústia  generalizada  em  face  ao  não

conhecimento de seu conteúdo.

 O Direito  existente  hoje se  funda em retóricas  não questionáveis  por sua própria

ceticidade, levando a interpretação principiológica embasadora das decisões jurídicas a ser

inconstitucional  e  autoritária,  expressando  o  puro  dogmatismo (embora  possam aparentar

caráter democrático). O conteúdo dos direitos constitucionais é preenchido ao bel prazer da

autoridade  julgadora,  possuidora  de  base  decisória  inquestionável  da  vontade  do  texto

constitucional213.

Rosemiro Pereira Leal entende que, atualmente, o direito se orienta no paradigma da

fé coletiva nas teorias reiteradas e reconfirmadas, progressivamente, por um grande número

de  pensadores;  a  continuidade  teórica  afirmada  e  inquestionável,  por  não  aceitar  a

contradição.  Tal  situação  reafirma,  de  modo  acrítico,  teorias  anticientíficas,  tornando-as

irrefutáveis, a exemplo do simulacro de um poder emanado do povo “como referencial de

certeza a  vincar  (racionalizar)  o destino de uma sociedade hipoteticamente constituída no

fluxo do prágma histórico”214.

A legitimidade do Estado, ou seja, a qualidade democrática que possui um Estado,

uma vez sendo questionado, reflete imediatamente no Direito que o estabelece e protege. Ao

passo que, esse somente será democrático se garantir na formação da vontade do Estado um

procedimento que se estabeleça com base no conteúdo constitucional do contraditório, ampla

defesa e isonomia — características imanentes do processo na teoria neoinstitucionalista215.

Por meio da garantia de processo de formação da vontade balizado por uma teoria

210 Idem, ibidem, p. 19.
211 Idem, ibidem, p. 137.
212 Idem, ibidem, p. 120.
213 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p.18.
214 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 44-45.
215 Idem, ibidem, p. 56.
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linguística  de  formação  da  vontade  em  que  a  todos  os  interessados  seja  garantido  o

contraditório, pode-se falar em Estado Democrático, o que leva o autor a afirmar que retirar

do  homem  a  possibilidade  de  debater  processualmente  seu  próprio  delírio  ceifa-lhe  a

qualidade de humano216.

Decisões  judiciais  que  se  legitimem  na  autoridade  do  emanador  não  podem  ser

admitidas como expressão de soberania (decisão vinculante e geral)  em sociedade que se

organize  e  se  manifeste  por  meios  democráticos.  Decisão  assim  imposta  expressa

autoritarismo judicial.

O rompimento do círculo de autoritarismo seria viabilizado uma vez sendo possível a

desconstrução por  meio de  discussão crítica,  com a confrontação dos  conceitos  até  então

inquestionáveis da dogmática analítica, a fim de se instaurar “via construtiva da democracia

numa visão de pós modernidade não paideica” por uma ciência não dogmática do direito217.

Defrontando-se com o cenário da cegueira dogmática, Rosemiro Pereira Leal expõe o

mal estar ao afirmar que “ou o homem constrói o seu mundo, ou o mundo acontecido continua

massacrando o homem”218, condenando o modelo de Estado proposto e vigente, ao tempo em

que  defende  um  modelo  de  democracia  co-institucionalista,  fundado  na  teoria  neo-

institucionalista  do  direito,  propondo  a  possibilidade  de  desconstrução  reconstrutiva  dos

“conteúdos  da legalidade  pela  via  de  argumentos  de  identificação teórica  dos  enunciados

institutivos dos sentidos de um sistema normativo e sua correlação com a faticidade que se

propõe juridificar ou jurisdicizar”219.

A validação contraditoriável (e não contestável)220 somente será alcançada por meio da

definição do paradigma dialógico do Estado Democrático de Direito,  da teoria  linguística

dialógica,  com  o  estabelecimento  de  proposições  específicas  para  a  busca  do  melhor

argumento.  O  conflito  dialógico  passa  a  realizar-se  entre  as  proposições  do  processo,

afastando  o  confronto  entre  teorias  do  direito.  A escolha  teórico  proposicional  definirá  o

melhor argumento, o qual deve prevalecer221.

O paradigma linguístico dialógico é, portanto, o processo definido por meio da teoria

neoinstitucionalista  do direito,  pensada em níveis  instituinte,  constituinte  e  constituído  do

processo, por meio de estruturas pré-estabilizadas constitucionalmente, resultantes do direito

216 Idem, ibidem.
217 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit. p. 10-11.
218 Idem, ibidem, p. 6.
219 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 59-62.
220 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit. p.84.
221 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 54-55.
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fundamental  ao  contraditório,  à  liberdade  dis-cursiva  e  à  dignidade,  como “igualdade  no

tempo de fala e simétrica paridade na fundamentalidade de direitos iguais de vida e liberdade

a ensejar transações jurídicas autocompositivas não suscetíveis à transigência em direitos por

premências não vitais”222.

A teoria neoinstitucionalista do processo vincula os argumentos a sentidos normativos

já estabilizados na base constitucional, por meio do que chama de  “hermenêutica-isomênica”,

que  possibilita  igualdade  de  condições  argumentativas  e  interpretativas  vinculadas  à

normatividade  dos  direitos  fundamentais  com  sentido  já  firmado  e  garantido,  os  quais

garantem igualdade de contraditório entre interessados, contra interessados e juízes na relação

processual. Eles seriam “assegurados (pré-cognitivos) e amparados (pré-decididos) pela 'coisa

julgada constituinte'”223.

Citada teoria do processo tem por elemento de destaque o retorno ao nível instituinte

da lei, questionando criticamente a fantasiosa coautoria dos direitos legislados224, sendo que,

imaginária também é a emanação do poder do povo e a consequente legitimidade das leis,

subtraída exclusivamente da autoridade parlamentar que a emana.

A legitimidade das leis deve ser vista, analisada e questionada em seus mais variados

ângulos, em especial no nível instituinte do discurso jurídico, no momento de confecção, da

análise da justificativa com os direitos fundamentais pré-estabilizados, e na manutenção em

consonância com esses mesmos direitos.

O sistema de sufrágio popular para eleição dos parlamentares não pode ser elemento

de presunção absoluta  de  legitimidade das  leis  por  eles  editadas.  Tal  fato  é  indicador  de

legitimidade e não pode ser apartado, mas deve-se considerar o caráter inicial e frágil que

possui, especialmente em virtude da existência, por exemplo, de lobbies durante o processo

legislativo, para se dizer o mínimo. 

Um  Estado  Democrático  de  Direito  deve  manter-se  aberto  às  possibilidades  de

construção e também de desconstrução ou destruição normativa do direito por meio de seus

representados,  especialmente  porque é  constituído  pós-fato,  ou  seja,  regula-se  situação  já

existente no mundo dos fatos, e esse regramento pode não espelhar os interesses da sociedade

como um todo, mas da sociedade civil. O reconhecimento da lei por parte dos representados

perpassa pela necessária possibilidade da destruição dela por todos.

222 Idem, ibidem, p. 41-42.
223 LEAL. A teoria neoinstitucionalista..., op. cit., p.10.
224 Idem, ibidem, p. 5.
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O devido processo ao lado da isonomia é o eixo sistêmico da coinstitucionalidade na

teoria neoinstitucionalista do processo, é o direito fundamental já pré-estabelecido na base

instituinte  e  constituinte—sendo,  portanto,  líquido,  certo  e  exigível—,  não  podendo  ser

diferido,  pois  só  gera  direito  fundamental  se  acolhido  para  realizar  o  direito  à  “vida

humana”225.

É necessário delimitar um Estado Processual Democrático, diferenciando-o do Estado

Democrático  de  Direito,  na  medida  em que se  sobrelevam em importância  os  momentos

instituintes e constituinte do discurso jurídico (processo legiferante), dentro dos quais deve ser

resguardada a isonomia de forma ampla226.

Para  tanto,  é  impossível  coexistirem,  no  mesmo Estado,  a  dogmática  jurídica  e  o

processo  constitucionalizante,  porque,  a  dogmática  jurídica  repele  a  definição  de  linha

interpretativa na exposição dos motivos da lei, ou seja, a manutenção de fidelidade dos termos

do  discurso  legal  com  o  paradigma  jurídico-linguístico-processual227 adotado  pela

constituição.  Trata-se  do  momento  instituinte  do  discurso  normativo  —lei  —,  em que  a

normatividade atinente a direitos fundamentais pré-estabilizados é resguardada na exposição

dos motivos da lei  e os termos semânticos devem ser coerentes com a postura discursiva

adotada, afastando o autoritarismo do julgador228, o que se contrapõe à dogmática jurídica.

Na teoria da constitucionalidade, o direito não possui origem indefinida, não podendo

ter normatividade, por exemplo, retirada do senso de equidade do julgador. O devido processo

como instituição coinstucionalizante de direitos fundamentais já se encontra pré-estabilizado

na constituição229. 

Também se encontram estabilizados, enquanto conteúdo processual de estruturação da

fala, a dignidade humana, e, consequentemente, a isonomia que dela resulta. Revelando-se,

no processo de definição de normatividade, como isonomia compreensiva, sendo aquela por

meio  da qual  não só os  juízes,  mas  também as  partes  processuais  têm iguais  direitos  de

interpretação normativa.

Assim a hermenêutica-isomênica garante a igualdade de argumentação e interpretação

para  todos,  com  conteúdo  fixado  na  “coisa  julgada  constituínde”,  ou  seja,  da  prévia

interpretação resguardadora da igualdade de contraditório dentro da relação processual230.

225 Idem, ibidem, p. 10-11
226 Idem, ibidem, p. 7-22.
227 Idem, ibidem, p. 21.
228 Idem, ibidem, p. 3.
229 Idem, ibidem, p. 23.
230 LEAL. Teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 11.
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O processo constitucionalizante contrapõe-se à dogmática jurídica, na medida em que,

naquele a legitimidade das decisões não advém do dogma da compulsoriedade dos julgados,

por meio do qual o saber é consequência do poder de decidir,  mas da metalinguagem do

discurso  jurídico-normativo,  sendo o  discurso  jurídico,  a  lei,  o  eixo  polarizador,  e  não  o

julgador231.

Rosemiro Pereira Leal defende um Estado não paideico, dentro do qual o parâmetro

semântico do discurso jurídico deve seguir normatividade processualmente estabilizada nos

níveis  institucionais  da realização da lei.  Todos possuem igual  direito  de  interpretar;  fato

contrário à ideia de Estado dogmático em que a interpretação do julgador é superior à dos

demais  legitimados  jurídicos,  impondo-se,  por  conseguinte,  em  desrespeito  ao  direito

fundamental estabilizado de igualdade232.

Assim, em sendo oportunizada a completa igualdade, inclusive interpretativa, “haverá

a ampliação do ideal de cidadania, uma vez que todas as pessoas são vistas e abordadas como

cidadãs,  desenvolvendo  o  sentimento  comum de  pertencimento  à  sociedade”  o  que  pode

favorecer o respeito aos direitos humanos233.

Para  a  formação  e  exercício  da  cidadania,  Wilson  Alves  de  Souza  destaca  a

essencialidade do processo em que “a democracia substancial é, nada mais nada menos, a

aplicação  efetiva  do  princípio  democrático  por  um determinado  sistema  democrático”234.

Nesse  ponto  as  teorias  apresentadas  dialogam quanto  à  necessidade  da definição  de  uma

técnica  permissiva  e  garantidora  da  realização  da  democracia.  O  paradigma  do  Estado

democrático  é  o  processo,  realizado  com  base  na  teoria  da  lei  democrática  e  na  teoria

neoinstitucionalista do direito.

Afastando  a  possibilidade  de  uma democracia  paideica  e  o  decurso  jusnaturalista,

neopositivista, histórico-historicista, Rosemiro Pereira Leal definir  Estado independente da

sociedade pressuposta. O Estado possui paradigma na teoria linguístico jurídica do processo

“fundante  dos  chamados  direitos  humanos  e  de  co-instituições  por  enunciados  dialógicos

(autocríticos) de uma comunidade constitucional de legitimados a instalar no devir processual

uma sociedade política”235. 

231 Idem, ibidem, p.19
232 Idem, ibidem, p. 41.
233 CARVALHO. Camilo de Oliveira. Mediação Penal não paralela e integrada à justiça restaurativa: uma 
proposta de efetivação do acesso à justiça no Brasil. Salvador-BA. Dissertação(mestrado)-Universidade 
Federal da Bahia, Faculdade de Direito, 2014. C331.
234 SOUZA. Sentença civil... op. cit., p. 59.
235 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 44.
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Por  tal  concepção,  é  resguardada  aos  autores  instituintes  das  regras  primeiras

regedoras  da  sociedade  (autores  e  destinatários  legiferantes)  a  igualdade  dialógica

fundamental. Sendo o processo o meio de inclusão de todas as co-instituições democráticas na

realização dessas regras, inclusive por meio interpretativo. 

O Estado Democrático deve ter como elemento de distinção dos demais modelos de

estado o “processo instituinte do melhor argumento”, apresentando-se como “espaço jurídico

e hermenêutico de difusa e irrestrita fiscalidade, correição e executividade processuais dos

conteúdos  constitucionalizados  e  indeturpáveis  da  normatividade  de  aplicação  imediata  à

realização da integração social”236.

O dogma estruturante da ciência dogmática do direito, enquanto elemento inabalável e

inquestionável,  perde território à “autopermissão de fiscalidade processual” de produção e

aplicação heterônima do direito, funcionando para a integração social como instrumento do

“extrassistêmico de uma jurisprudência de valores”237.

A democracia vincula-se à ideia de liberdade e de igualdade, que podem ser realizados

no  processo  de  tomada  de  decisões.  A  configuração  de  democracia  estabelecida

constitucionalmente no Brasil refere-se ao povo na clara configuração de autodeterminação,

reconhecendo e permitindo que ele aja como titular do poder político, que não se limita à

representatividade, necessitando do debate público nas decisões políticas238.

O Estado como lugar de realização da democracia não pode mais representar um ente

fantasmal  enquanto  instituição  de  direitos  legislados  ou  reconhecidos,  não  submetida  à

fiscalidade processual, de modo que, o Estado Democrático de Direito não pode resguardar

ações da fiscalidade processual, impondo-se a doutrina da despersonalização do Estado, a fim

de se fiscalizar processualmente os “componentes da Administração Governativa em todos os

seguimentos da Comunidade Jurídica, cuja proposta constitucional é sua transformação em

Sociedade Jurídico Política Democrática de Direito pela possibilidade cognitiva de todos no

espaço processual”239.

236 Idem, ibidem, p. 52.
237 Idem, ibidem, p. 52-53.
238 SALGADO. Eneida Desiree. Constituição e democracia. Tijolo por tijolo em um desenho (quase) 
lógico: vinte anos de construção do projeto democrático brasileito. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 
246-247.
239 Idem, ibidem, p. 54.
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3 PROCESSO COMO TEORIA INCLUDENTE DO DISCURSO 

Estabelecido nova concepção de Estado Democrático, que se realiza no paradigma do

processo, faz-se necessária a verificação da estrutura viabilizadora desse Estado. 

Para tanto, realizar-se-á análise da teoria processual de Élio Fazzalari, que sistematiza-

se  e  orienta-se  com base  no  contraditório,  a  partir  do  qual,  tem-se  a  definição  da  teoria

linguística  balizadora  da  fala  de  Rosemiro  Pereira  Leal  (teoria  neoinstitucionalista  do

processo) que atribui concretude ao contraditório de Fazzalari.

Desse  modo,  os  paradigmas  de  estado,  sociedade,  processo  e  teoria  linguística

viabilizadora do processo em Estado Democrático estarão estabelecidas e apresentadas, sendo

possível  a  análise  da  instituição  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  das  decisões  por  ele

realizadas.

3.1  O  PROCESSO  COMO  MEIO  INCLUDENTE  NA  TEORIA  DO  PROCESSO

ENQUANTO PROCEDIMENTO EM CONTRADITÓRIO

A teoria  processual  de  Élio  Fazzalari  releva-se  essencial  ao  presente  estudo  no

momento em que agrega o contraditório como qualificante necessário, elemento constituinte,

do conceito de processo.

A correta  apreensão  da  teoria  requer  o  entendimento  dos  conceitos  trazidos  por

Fazzalari acerca de norma, direito e jurisprudência.

No que respeita à conceituação de direito, o autor remete à observação da realidade e

das  condutas.  O  Direito  pode  ser  abstraído  de  condutas,  algumas  determinam regras  de

comportamento, outras as reconhece e aplicam. Considera que o Direito volta-se à regulação

da ordem de convivência,  inserindo-se  o respeito  ou  desrespeito  às  regras  dentro  do  seu

conceito. Em sendo assim, apresenta caráter dinâmico240.

Quanto à classificação do Direito (normas) baseada na relação dos indivíduos entre si

e  deles  com  o  Estado,  o  autor  afasta-a,  alegando  que  se  baseia  na  origem  histórica

ultrapassada das normas, pois hoje não se fala em normas criadas em setores diferenciados

por meio de particulares, como costumava ocorrer no comércio. Atualmente, todas as ordens

240

 FAZZALARI. Instituições... op. cit., p. 46-47.
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de conduta são proferidas pelo Estado com base nos ius imperie que possui. A classificação

que coloca em relevo os bens objetos da lide e o poder de dispor deles é útil em certa medida,

uma  vez  que  nem sempre  o  particular  tem o  poder  de  fazê-lo.  Conclui  o  autor  que  há

homogeneidade de características entre as normas que disciplinam as relações entre o cidadão

e o Estado,  podendo-se encontrar  um conjunto de aspectos comuns qualificados como de

direito público241.

Fazzalari  delimita  o  estudo  ao  direito  italiano  e  às  regras  de  direito  público

procedimentais, divididas, segundo sua concepção, em quatro: 1) os procedimentos em que se

desenvolve a jurisdição ofertada pelo Estado; 2) procedimentos em que se tem convergência

de interesses entre o Estado e o provocador, mas que são confiados à tutela daquele — não

havendo  necessidade  de  contraditório  nesse  momento;  3)  procedimentos  relacionados  à

atuação  estatal  de  gestão  (em  atividades  preparatórias  o  contraditório  pode  fazer-se

necessário); e, 4) procedimentos em que o Poder Legislativo desempenha atividade típica, ou

seja, criação de regras pelo Estado242.

Nota-se que o autor elencou procedimentos em que a norma regente é proferida pelo

Estado e  resguardada por  ele,  ainda que se tenham interesses exclusivamente particulares

sendo questionados por meio do serviço de jurisdição ofertado pelo Estado. 

A sistematização apresentada não é estanque, na medida em que não inclui a análise de

normas originárias do particular por meio do processo arbitrário, tida como justiça executiva

privada. Situação em que, verificando interesses contrapostos, há que se falar em processo e

em contraditório, ampliando-se o estudo a essa seara.

Assim,  Fazzalari  conclui  que  a  teoria  do  processo  enquanto  procedimento  em

contraditório  deve  ser  usado  dentro  e  fora  do  sistema  jurisdicional,  sempre  que  houver

interesses contraditáveis em questão243.

Citado autor trata da função desempenhada pelos órgão transnacionais oriundos das

diversas  leges mercatoriae,  os  quais  proferem  decisões  que  repercutem  além  das  linhas

territoriais  do Estado classicamente concebidas.  Embora o autor  não se detenha à  análise

aprofundada dessa situação, destaca relevância de se respeitar o due process of law também

nesse tipo de relação244.

As normas a que Fazzalari se dedicou guardam a comum qualidade de serem jurídicas,

241 Idem, ibidem.
242 Idem, ibidem, p. 35-36.
243 Idem, ibidem, p. 37.
244 Idem, ibidem, p. 38-41.
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atribuindo a elas o caráter de ordem vinculante e exclusiva da conduta, a qual deve ser inscrita

na esfera de “valor”, agregando aos valores sociais, éticos, científicos, dentre outros. Uma vez

não  apresentando  tais  características,  tem-se  uma  norma  social  para  a  qual  não  há

obrigatoriedade de cumprimento, ou seja, não há previsão de coerção245.

Para o autor são a qualidade de vinculante e a exclusividade das normas que lhes

conferem  a  jurisdicionalidade,  apresentando-se  como  condição  de  existência  e

reconhecimento da sociedade, sejam elas aprovadas diretamente, ou não, pelos que lhes são

submetidos.  A sociedade  e  o  ordenamento  jurídico  estabelecem entre  si  correspondência

biunívoca, ou seja, para cada sociedade, um ordenamento246.

O  percurso  de  identificação  do  conteúdo  da  norma  ocorre  por  etapas.  Tem-se  a

identificação e extração do conteúdo singular, extração do conteúdo das formas e testificação

quanto a eles. 

O autor defende que há diversidade de possíveis interpretações aplicáveis às normas o

que releva o aspecto histórico constante na extração do conteúdo, visto que a interpretação

humana, independente do contexto, é reconhecidamente histórica e relativa. 

No momento subsequente à interpretação (mas não fora do processo interpretativo),

tem-se a subsunção da norma ao caso concreto, momento em que o ato receberá análise sob a

perspectiva  jurídica,  observando-se  a  atuação  de  interpretação  como qualificante  da  ação

jurídica.  O  jurista  possui  função  privilegiada  e  qualificada  enquanto  autor  do  direito,

realizando o  “juízo  de  fato”  antes  de  considerá-lo  no  direito.  Desse  modo,  a  atuação  da

jurisprudência é no sentido de ampliar o saber para alcançar o atuar, o que transforma, para o

autor, uma ciência mais prática que outras247.

Fazzalari  entende  que  a  norma  possui  natureza  valorativa  expressa  por  meio  de

estrutura lógico-formal, que se desenvolve pela descrição e vinculação valorativo-normativa

do ato lícito obrigatório. A licitude encontra-se no mesmo patamar de valor que a obrigação,

havendo  entre  elas  um  paralelismo.  A ilicitude  não  é  prevista  pela  norma,  não  sendo

considerada dentro do contexto da jurisdicidade.  Para esse contexto tem-se a previsão de

dever exposto por meio da imposição de uma obrigação a alguém, a conduta ilícita refere-se à

não realização dessa obrigação, estando, portanto, fora do campo da jurisdicidade248.

A vontade  revelada  pela  conduta  define  o  padrão de valoração,  que  é  eleito  por

245 Idem, ibidem, p. 45-49.
246 Idem, ibidem, p. 52.
247 Idem, ibidem, p. 65.
248 Idem, ibidem, p. 78.
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integrantes  da  sociedade  face  à  regra  geral  e  abstrata  do  Estado,  refletindo  um  “ato

vinculado”249.

A ilicitude não está dentro da norma, que é um ato valorado, do qual se extrai os

conceitos  de  faculdade e  dever,  apresentando  traços  objetivos  mínimos,  relativamente

estáveis,  sobre os quais se exerce a interpretação. Extrai-se da norma a descrição de uma

conduta que se relaciona com a valoração normativa, posição subjetiva de primeiro grau250.

Depreende-se  que  a  posição  jurídica  subjetiva  refere-se  à  relação  entre  sujeito  e

norma,  definida  por  meio  da  faculdade,  relacionando-se  a  conduta  com  a  norma  por

valoração. É lícita quando dispor de uma faculdade, como dever, impondo uma obrigação,

cabendo ainda a valoração enquanto poder;  em tais  situações,  a posição do sujeito face à

norma é primária, direta — posição subjetiva primária. A norma é o referencial de destaque

para o sujeito. O conceito de direito subjetivo é aquele extraído da posição do sujeito em

relação ao  comportamento  exposto  normativamente,  e  dessa  posição  subjetiva  tem-se um

dever para os demais sujeitos251. 

Do  vínculo  entre  o  objeto  do  comportamento  contido  na  norma  e  o  sujeito  que

apresenta  posição  de  proeminência  através  da  própria  valoração,  alcança-se  o  direito

subjetivo, que retrata uma posição fundamental de segundo grau.

A norma apresentar-se como cânone de valoração, ato jurídico ou posição jurídica

subjetiva, sendo que a depender do ponto de vista adotado, qualquer norma pode situar-se em

um dos perfis comumente usados252. O texto legal pode conter somente fração da norma, a

qual se completa com outras frações, considerando integralmente conduta.

O procedimento revela-se como sequência de normas que se concretiza no mundo

empírico por uma conduta (qualificada como direito ou obrigação),  culminando na norma

reguladora de um ato final.  É,  desse modo, uma sequência de atos,  previstos e valorados

normativamente. Do ponto de vista dos atos, o procedimento revela-se numa sequência deles,

um subsequente ao outro, em termos legalmente definidos. A ordenação dos atos originados

em virtude da observância da ordem imposta é que valida ou não o ato produzido253. 

Assim, o procedimento pode ser visto enquanto sequência de “faculdades, poderes e

deveres, quantas e quais sejam as posições subjetivas possíveis de serem extraídas das normas

249 Idem, ibidem, p. 80.
250 Idem, ibidem, p. 80-81.
251 Idem, ibidem, p. 42.
252 Idem, ibidem, p. 82.
253 Idem, ibidem, p. 93.
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em discurso e que resultam, também elas, necessariamente ligadas”254.

 A distinção entre procedimento e processo é verificada apenas quando se identifiquem

interesses e contra-interesses na mesma relação procedimental. Oportunidade na qual, tem-se

a  necessidade  de  implementar  a  garantia  processual  do  contraditório,  respaldando  iguais

direitos interpretativos às partes. Restando configurada a qualidade do processo como um tipo

de  procedimento,  dentro  do  qual  o  contraditório  é  exigível  em  virtude  da  oposição  de

interesses.

Observa-se que o autor se afasta das teorias processuais de Enrico Túlio Liebman255 e

de Giuseppe Chiovenda256.

Na  definição  conceitual,  Fazzalari  utiliza-se  do  critério  lógico-procedimental  para

distinguir o processo do procedimento subtraindo o elemento teleológico de ambos; ainda que

ele não possa ser eliminado de fato, pois o procedimento almeja um fim específico257.

O foco da teoria fazzalariana está no modo interno de desenvolvimento do percurso

processual, que necessita ser fundado no contraditório, havendo interesses contrapostos. 

A ideia  de  percurso  discursivo  não  tem  como  elemento  de  destaque  o  objetivo

metajurídico a ser alcançado, de modo que o processo não é o percurso de atos com o objetivo

específico de alcançar fins metajurídicos. Neste caso, o procedimento é o meio pelo qual o

processo se organiza, é a operacionalização dele.

Embora um seja espécie do outro, o processo é caracterizado pelo percurso de atos

validados por normas sempre em respeito ao atributo do contraditório, o que se justifica em

razão da existência de interesses contrapostos entre as partes inseridas na questão jurídica.

O processo  “é  um procedimento  do  qual  participam (são  habilitados  a  participar)

aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório,

e  de  modo  que  o  autor  do  ato  não possa  obliterar  as  suas  atividades”258.  O destaque  do

processo está na estrutura dialética do procedimento (o contraditório), de modo que em etapas

do  iter de  formação do ato  participam todas  as  partes  interessadas  e  contra-interessadas,

autores e outros a quem os efeitos do ato prolatado ao final alcançam.

Embora não represente o elemento essencial da teoria fazzalariana, o provimento final

confere  nomenclatura  e  identidade  ao  procedimento,  havendo  a  apreensão  das  normas

254 Idem, ibidem, p. 114.
255 Cf. LIEBMAN, Enrico Túlio. Manual de direito processual civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
256 Cf. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Vol. 1. A. São Paulo: Saraiva, 1965.
257 FAZZALARI. Instituicões... op. cit., p. 75.
258 Idem, ibidem, p. 119.
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procedimentais e consequente determinação de uma regra ao procedimento. O procedimento

pode apresentar-se por sequência de fases, a exemplo da preparatória, da constitutiva e da

integrativa  da  eficácia;  quando  se  identifique  mais  de  um  provimento,  cada  um  deles

estabelece o epílogo da fase seguinte259.

O  contraditório  possui  por  objeto  as  questões  inerentes  à  atividade  processual.

Entendendo-se questão como quaestio — questão dúbia—, que merece ser solucionada. Se a

quaestio não  é  levantada,  ou  se  não  gera  controvérsias,  não  necessita  de  contraditório;

entretanto,  se  há  discordância  quanto  à  solução da  dúvida  — há disputa—, ela  deve  ser

contraditada. A controvérsia remete à ideia de contraditório “dizer e contradizer”260.

O autor  entende  que  a  disciplina  de  um ato  processual  é  comum a  qualquer  ato

jurídico: a indicação normativa do pressuposto do ato, descrição e valoração normativa do ato,

e efeitos dele. Estes não são anunciados pela mesma norma que o avalia como lícito e devido,

mas por outra, ao passo que é possível imaginar que um é efeito do outro. O pressuposto é o

cumprimento do ato precedente na sequência processual. Sendo o processo um iter de atos

ordenados entre eles261.

A responsabilidade atribuída ao autor do ato processual é elemento que se soma à

necessidade  de  respeito  ao  contraditório;  é  consequência  do  que  se  denomina  Estado

democrático. 

Os atos processuais realizados em desconformidade com os princípios constitucionais

eleitos como fundantes e orientadores das relações de determinada sociedade não podem ser

desrespeitados sem decorrente retorno social orientativo e educativo, e, inclusive, punitivo.

O provimento final em controle de constitucionalidade, gera soluções com potencial

normativo que alcança toda a sociedade, inclusive aqueles que produzem a decisão. Assim,

necessita-se  que  a  integralidade  dos  interessados  na  solução  da  questão  participem  do

processo de produção da decisão, a fim de lhe conferir legitimidade. Desse modo, o processo

deve  realizar-se  com  aporte  contraditório  deliberativo  de  todos  aqueles  a  quem  a

normatividade da decisão alcança.

3.2  A VIABILIZAÇÃO  DA INCLUSÃO  PROCESSUAL  NA TEORIA LINGUÍSTICA

NEOINSTITUCIONALISTA DO PROCESSO

259 Idem, ibidem.
260 Idem, ibidem, p. 328.
261 Idem, ibidem, p. 329.
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O Estado, enquanto expressão da sociedade de falantes e falados, “livres e iguais”262,

necessita  de parâmetros  para  validar  as  decisões  realizadas  por  meio  da sociedade aberta

popperiana  que  não  segue  o  rito  da  profecia  histórica,  mas  é  conscientemenet  autora  de

decisões263, possibilitando a “desconstrução reconstrutiva pelo processo”264 de toda e qualquer

decisão predominantemente judicial ou política, de que seja destinatário direto ou indireto.

Nesse percurso, Élio Fazzalari apresenta a necessidade de um processo qualificado

pelo contraditório, por meio de sequência de normas interdependentes formadoras da decisão

final, com atributos de intervir em direitos e interesses de alguém, tornando-o interessado na

questão, garantindo a participação processual necessária e qualificada à formação da decisão

que o  alcança.  Rosemiro  Pereira  Leal  acrescenta  a  necessidade  de  uma teoria  linguística

balizadora  da  fala  a  fim  de  retirar  a  teoria  fazzalariana  do  espectrum da  ideologia.  Tal

paradigma da realização democrática é o processo, apresentado como paradígma dialógico na

teoria neoinstitucionalista do processo. 

Referida  teoria  versa  acerca  do  “Garantismo  Processual  Precognitivista”  e  não

“garantismo-ativismo-jurisdicional”265. Para Rosemiro Pereira Leal, o ativismo e o garantismo

idealizados  hoje  seguem  o  realismo  metodológico-principialista  fundado  na  autoridade

judiciária  da  decisão,  por  meio  da  qual  o  “poder  do  juiz”  confere  efetividade  jurídica  à

decisão,  guardando relação com a formação paideica das  esferas de atuação grega,  numa

expressão historicista acrítica do direito266, o que não ocorre na teoria neoinstitucionalista que

tem  a  garantia  firmada  no  processo  com  paradigmas  balizadores  pré-conhecidos  e  pré-

estabelecidos,  retirando a delimitação do direito  da autoridade do juiz,  e  submetendo-o à

criticidade incessante. 

A teoria neoinstitucionalista do direito,  ao revés das esferas de atuação da  paideia

grega, distancia-se do historicismo como lastro garantista-ativista que por meio da autoridade

do juiz que realiza os direitos (auctoritas), para alicerçar-se na lógica criticista popperiana de

investigação do conhecimento por meio de críticas267. 

A investigação de base criticista da teoria neoinstitucionalista do direito inicia atuação

investigativa na origem do objeto. No presente estudo, tratando-se da instituição da sociedade,

262 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit. p.85.
263 POPPER. A sociedade aberta... op. cit., p. 288-289.
264 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit. p.84.
265 Idem, ibidem, p.11.
266 Idem, ibidem, p.5.
267 Idem, ibidem.
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a  regulamentação  por  meio  de  sua  instituição  originária  (nível  constituinte—Constituição

Federal) é que será analisada.

Refuta-se  a  compreensão  de  Estado  enquanto  espírito  coletivo  concebido  como

personalidade,  em  termos  hegelianos268,  bem  como  a  impossibilidade  de  se  alcançar  a

liberdade  humana  em  virtude  da  prisão  metabólica  do  corpo,  limitando  a  liberdade  ao

desenvolvimento  determinista  histórico269.  Não  se  atribui  às  condições  econômicas  e  a

questões  causais  (por  meio  de  pensamentos  e  ideias  estruturadas  como  superestruturas

marxistas270) a limitação da democracia e da liberdade do homem. Não são determinadamente

nem as questões econômicas destacadas, como deseja Marx, e nem as questões do espírito,

como alega Hegel, na conceituação de liberdade e de ordem social. O reino da ciência social,

ao contrário do que afirma Göhan Therborn, não se confunde com a história271.

A liberdade do homem e a direção social, por meio do Estado ou não, é atribuída a

outra questão, à defesa e implementação da democracia em sua estrutura fundante processual;

não  a  democracia  “como  um agir  comunicativo  voltado  ao  entendimento  social  ou  pelo

sufrágio emblemático do voto ou pela ética da cooperação entre os homens”272, mas, por meio

de tratamento lógico-epistemológico que possibilite aos interessados nos moldes fazzalarianos

a análise crítica das teorias sociais, das possíveis decisões e consequências, viabilizando a

construção  e  desconstrução  de  realidades,  utilizando-se  da  “Filosofia  da  Linguagem”273,

especialmente da teoria neoinstitucionalista do direito como balizadora da fala, conferindo

desse modo, eficiência sistêmica à democracia.

Rosemiro Pereira Leal atribui tal eficiência sistêmica ao “juízo de direito”, definido

como aquele criado pelo “processo legiferativo nas democracias não paideicas”, como modus

regedor da formação da decisão legítima a produzir coisa julgada. O processo legiferativo

democrático inicia-se no nível instituinte da lei, ou seja, a formação da decisão expressa por

lei, desde a apresentação dos fundamentos iniciais, durante a vigência, e na retirada de força

coercitiva. Todo o processo que implique em construção ou desconstrução de vontade deve

fundar-se em processo democrático balizado em teoria da linguisticidade274. 

Deste modo, faz-se necessária a análise crítico-epistemológica de todos os níveis do

268 THERBORN. La ideologia del poder... op. cit. p. 87.
269 Idem, ibidem, p.111.
270 Idem, ibidem, p. 112.
271 Idem, ibidem, p. 112-114.
272 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 6. 
273 Idem, ibidem, p. 6.
274 Idem, ibidem, p 4.
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direito  (instituinte,  constituído  e  instituído),  estruturados  como  “sistema  jurídico  em

proposições processuais não repressivas pela via de uma teoria da linguisticidade jurídico

autocrítica, só possível à fala e escrita processuais”, alicerçada nos nortes filosóficos de Karl

Popper275.

A  teoria  linguística  neoinstitucionalista  do  direito  baliza-se  em  hermenêutica

isomênica,  que  complementa  e  sistematiza  a  teoria  processual  de  Élio  Fazzalari,  dado  a

existência  da  pré-estabilização  de  direitos  que  impede  a  superveniência  de  teratologias

decisórias em razão de interpretações jurisprudenciais engenhosas baseada em “direitos já

pré-decididos em suas bases instituintes e constituintes, como líquidos, certos e exigíveis, isto

é, não mais ao pleonasmo da cognitividade jurisdicional, porque assegurados (pré-cognitivos)

e amparados (pré-decididos) pela 'coisa julgada constituinte'”276.

 O devido processo legal, que exerce a função vertebral na argumentação processual

democrática,  funcionando  como  “eixo  sistêmico  (construtivo  operativo)  da

coinstitucionalidade”  ao  lado  da  isonomia,  que  extrapola  a  simples  concepção  igual  de

oportunidades  de  fala  e  tempo,  para  abranger  a  integralidade  da  isonomia  argumentativa

(isomenia, isocrítica e isotopia)277.

Para Jacques Derrida, “o centro pode ser dito, paradoxalmente, na estrutura e fora da

estrutura.  Está  no  centro  da  totalidade  e,  contudo,  dado que  o cento  não lhe  pertence,  a

totalidade tem o seu centro noutro lugar.  O centro não é o centro”278.  Aparente diacronia

informa que o conceito de estrutura centrada também possui uma estrutura, sendo o devido

processo legal possuidor de estrutura a preenchê-lo e informá-lo.

A estrutura que informa a teoria linguístico jurídica do direito é principiológica pré-

estabilizada e pré-cognitiva e informativa do devido processo.

Explicando  o  devido  processo,  Rosemiro  Pereira  Leal  apresenta  rápida  passagem

histórica279 na  construção  do  due process americano,  que  serve  aos  contemporâneos

estudiosos  do  direito  à  compreensão  do que  é  devido,  destacando  a  relação  entre  o  due

process e  a  judicial review norte-americana.  O  devido  se  revela  historicamente  como

balizador  da  relação  entre  os  homens,  assegurando  a  igualdade  nas  relações  em que  há

275 Idem, ibidem, p. 6.
276 Idem, ibidem, p. 10.
277 Idem, ibidem, p. 10-11.
278 DERRIDA. Jacques. A escritura e a diferença. Coleção Debates. 2ª ed. São Paulo: Editora Perspectiva SA, 
1995, p. 300.
279 LEAL, Rosemiro Pereira. O due process e o devir processual democrático. In: SOARES, Carlos Henrique; 
DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho (Coord.). Direito Processual Civil Latino Americano. Belo Horizonte: 
Arraes Editores, 2013, p. 1-13. 
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conflitos de interesses, sem restrição dos poderes que lhes são próprios (property), inclusive a

igualdade entre julgador e acusado quanto ao exercício dos direitos de sua propriedade280.

O fato jurídico norteador do entendimento do devido é a compreensão da law of the

land, expressa na Carta Magna de João Sem Terra de 1215, posteriormente transformada no

due process of law de 1354 de Eduardo III, Inglaterra, vindo a ecoar do outro lado do Oceano

Atlântico,  em  Maryland,  por  meio  da  “Declaração  de  Direitos”  de  1776,  e,  por  fim,  na

Constituição Norte-americana de 1787. 

A  law  of  the  land relaciona-se  com a  property,  demarcada  pelos  landmarks,  que

apresenta nos direitos à vida e à liberdade as mais conhecidas expressões, em razão de que

vida e liberdade (exemplificadamente), são bens que se expressam no próprio (devido) ato de

existir  do  homem,  e  que  devem ser  igualmente  garantidos  na  relação  processual;  o  due

process (law of the land) é substanciado no procedimento advindo da property. 

As noções de law of the land, due process of law e das rules of law originaram os bills

of rights (declarações dos direitos subjetivos individuais), e refletem a busca de tratamento

isonômico entre nobreza e realeza, culminando nas leis de reconhecimento de igualdade com

o rei (common law),  posto que os nobres já se submetiam aos  landmarks, devendo serem

igualados em direitos ao rei, a fim de evitar uma dupla submissão.

Na construção do  common law, a  law of the land ditava os procedimentos do trial

(corte), que atuava em patamar de superioridade em relação ao parlamento (composto pela

realeza). O trial reconhecia os direitos dos comuns (nobreza) por meio de processo em que se

garantia a igualdade consubstanciada nos termos do  law of the land,  impondo a isonomia

quanto à desconsideração dos títulos,  e no substantive  due process of law,  que garantia a

participação pessoal no processo do nobre.

O processo realizado no  common law retirou da prática fomentada pelo  law of the

land as balizas norteadoras da condução do rito, construindo conceitos que atualmente são

carreados ao processo constitucional como um todo. Tais conceitos refletem no positivismo de

Kelsen, expressos no dogma do  dever-ser e na busca de rompimento com a  property como

núcleo normativo da norma fundamental281.

A teoria kelseniana é marcada por um indeterminismo filosófico, em que se verifica o

abandono ao princípio da contradição, a rejeição a influências e consequências geradas pelo

tempo  nas  relações,  excluindo-se  as  possíveis  conexões  de  causa;  posturas  estas  que

280 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 68.
281 LEAL. O due process... op. cit., p. 3. 
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repercutem na eleição teórica de um ponto de partida simbólico, o qual tornava-se origem e

destino do saber282.

Rosemiro  Pereira  Leal  afirma  a  respeito  dos  fundamentos  filosóficos  da  teoria

kelseniana que “desistência filosófica (ceticismo) de pesquisar a 'causalidade real' engendrou

um devir como dever-se irrecusável para o homem aos moldes da falácia idealista e naturalista

que  migra  do  ser  para  o  dever-ser pela  monologia  de  acepções  insusceptíveis  de

analiticidade”.

A verificação de constitucionalidade se fundamentava numa norma neutra, acrítica e

atemporal, visto que não eram permitidas as verificações de causa, de modo que o devir posto

não podia ser questionado, bem como, não eram permitidos juízos de valores e juízos críticos

analíticos. 

Nesse sentido, a teoria mantinha-se ilusoriamente neutra, ao passo em que expurgava

qualquer  análise  crítica,  bem  como  inquirições  quanto  as  influências  de  relação  causal,

retirando qualquer possibilidade de aferição de juízo de valor. A técnica do positivismo puro

encerrava o dever-ser pressuposto na norma fundamental, a verdade era encontrada por meio

da compreensão do decisor quanto à norma fundamental. 

A teoria kelseniana buscou interromper a verificação crítico-analítica causal do dever-

ser fundado na  property.  Para  tanto,  atribuiu  a  origem do fundamento  do  devir  à  norma

fundamental simbólica endógena do vir-a-ser. A fim de que o sistema não se rompesse, a

norma  simbólica  neutra  deveria  ser  reiteradamente  confirmada,  cabendo,  aos  órgãos

instituídos do Estado (legislado, juiz e civil) a contínua certificação normativo-monológica

(pós-ativação), o que ocorria por meio dos atos de expressão social do Estado e dos cidadãos,

produção de leis escritas (direito positivo), sentenças e contratos283.

Zygmunt  Bauman  afirma  que  o  desejo  ocidental  pela  higiene  da  norma  retrata  a

necessidade de segurança jurídica, tendo em vista a inexistência de uma ordem estável, na

qual  se  podia confiar,  dado que os  acontecimentos  figuram no campo da probabilidade e

possibilidade, em detrimento da certeza, sendo o próprio motivo da busca da higiene a razão

da derrocada do sistema puro normativo,  em virtude da inviabilidade real da verdade ser

encontrada em uma norma fundamental imanente nos termos defendidos por Kelsen284.

Rosemiro  Pereira  Leal  ainda  destaca  a  impossibilidade  de  desconsiderar  o  agir

282 Idem, ibidem, p. 6.
283 Idem, ibidem, p. 7.
284 BAUMAN. O mal-estar da pós... op. cit., p. 13-19.
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comunicativo  do  dever-ser,  por  ser  impossível  de  se  afastar  o  ato  decisivo  da  necessária

verificação analógico-empírica,  bem como a inafastabilidade de questões que não estejam

previstas  ou  alcançadas  pelo  sistema  axiomático,  naturalmente  incompleto  por  negar  a

comunicação. 

Verificada incompletude estrutural do sistema normativo dogmático, que tem o “devir

como  vir-a-ser  do  dever-ser vinculado  a  um  referente  desconteudizado  como  crença

axiomática a validar todo o sistema”, não é suficiente para demonstrar a verdade, pois não é

possível  a  sistematização  de  verdades  absolutas,  e  não  há  parâmetro  cognitivo  e  de

testabilidade das soluções apontadas. A resolução é autoritariamente dada pelo decisor que

não possibilita a testificação crítica da resolução, impondo-a ao destinatário285.

Kelsen  rompeu  com o  sentido  da  law  of  the  land da  estrutura  teórica  da  norma

fundamental  axiomática  e  inquestionável,  fazendo  com  que  a  norma  seja  pós-ativada  e

mantida pela atuação dos juízes fundada num pragmatismo linguístico em que o direito é

criado e imposto pela autoridade,  a teoria neoinstitucionalista do processo286 restabelece a

comunicabilidade entre todos os interessados da norma, por meio do reconhecimento do igual

direito à interpretação, por meio da “fusão biunívoca de vida-contraditório, liberdade-ampla

defesa,  isonomia  dignidade(igualdade),  como  direitos  fundantes(fundamentais)  de  uma

coinstitucionalidade instrumental à sua respectiva implementação”287.

Assim, o devido processo num Estado Democrático decorre do devir alcançado por

meio de processo discursivo crítico entre produtor da norma e destinatário dela, utilizando-se

de teoria linguística fundada em princípios biunívocos de igualdade, os quais são exigíveis

como  líquidos  e  certos  desde  a  fundação  institucional  por  meio  da  constituição.

Resguardando-se  a  presencialidade  dos  legítimos intérpretes  (construtor  e  destinatário)  na

construção da norma por meio de sucessão de atos interpretantes com conteúdo “construtivo e

intradiscursivo do sistema jurídico”. Devolve-se à sociedade, interprete legítimo da norma, a

responsabilidade pela direção do presente e futuro social288.

O nível instituinte da Lei Fundamental da República Federativa do Brasil deve ser

verificada  de  forma  crítico-argumentativa  quanto  aos  aspectos  pelos  quais  se  levantam a

bandeira da legitimidade instituinte, destacando-se: a análise crítica da co-autoria dos direitos

285 LEAL. O due process... op. cit., p. 10-11.
286 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit.
287 Idem, ibidem, p.12.
288 Idem, ibidem, p.13.
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postos289;  a  legitimidade da  atuação  da  autorictas para  firmar  soberanamente  a  vontade

concreta  da  lei,  a  pretexto  de  que  ela  não  se  auto  regula290;  a  legitimidade  dos  dogmas

expressos  pela  ciência  dogmática  do  direito  face  à  vivência  em  sociedade  que  se  rege

democraticamente. 

289 Idem, ibidem, p.6.
290 Idem, ibidem, p. 8.
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4.  O  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  O  CONTROLE  DE

CONSTITUCIONALIDADE

A compreensão da atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal no controle

de constitucionalidade, requer considerações preliminares quanto ao paradigma interpretativo

da  constituição,  a  proteção  da  normatividade  por  ela  expressa,  a  natureza  da  Corte

Constitucional e a função de sua jurisprudência.

Verificar-se-á o estado da arte face a estrutura dos tribunais constitucionais dos países

latinos da América do Sul e o Estado alemão. Após, será feito aporte comparativo crítico entre

os  sistemas  apresentados  e  o  estabelecido  no  Brasil,  apresentando-se  propostas  de

democratização.

Analisar-se-á o processo de controle  de  constitucionalidade no Brasil  realizado no

Supremo  Tribunal  Federal,  destacando-se  a  atuação  da  Corte  na  criação  de  normas

processuais por meio jurisprudencial,  verificando quanto à legitimidade desse processo na

garantia do devido processo legal a todos os interessados e contra interessados.

Dessa verificação crítica,  serão apresentadas propostas,  de  lege ferenda,  quanto ao

processo  de  controle  de  constitucionalidade,  no  intuito  de  atribuir-lhe  legitimidade

democrática.

4.1 CORTE CONSTITUCIONAL

O estudo da decisão de controle de constitucionalidade com eficácia vinculante contra

todos por meio do Supremo Tribunal Federal requer anterior análise e compreensão da função

e alcance das decisões por ele realizadas e do meio pelo qual o faz.

A fim de se apreender  a estrutura decisional  em análise de leis  e atos normativos

referentes à conformação com a constituição, apresentar-se-á estudos quanto ao órgão com tal

competência finalística,  desconcentrada ou originária  concentrada,  especialmente quanto à

origem, a formação do quadro de juízes e o meio pelo qual as decisões são tomadas.

Far-se-á análise da Corte Constitucional no que toca à relação com a lei fundamental

que a institui e regula, a natureza do órgão, a legitimidade da jurisdição constitucional e a

concepção de  entrenchment.  Nessa oportunidade serão realizados paralelos com o Supremo

Tribunal Federal e a Constituição brasileira vigente.
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Após, com aporte comparativo de outras realidades jurídico constitucionais à realidade

brasileira, passar-se-á à verificação específica da formação estrutural do Supremo Tribunal

Federal quanto à composição do quadro de juízes e quanto ao meio pelo qual se realizam os

procedimentos  de  controle  de  constitucionalidade,  perquirindo,  em  comparação  com  as

demais teorias apresentadas, quanto à legitimidade da formação estrutural e composicional, e

apresentando propostas relacionadas ao resultado crítico alcançado.

4.1.1 O Estado de Direito e a lei fundamental

O entendimento do conceito e extensão funcional social acerca de corte constitucional

requer breve visita à formação do Estado Constitucional. 

Toma-se  como  marco  inicial  à  compreensão  de  tribunal  constitucional  o  período

formalmente inaugurado com a Revolução Francesa de 1789, que apresentou apogeu jurídico

com as  teses  postas  no século XIX, denominado de o “primeiro positivismo” ou período

legislativo. Tendo em vista a manutenção do Estado no período positivista além da Revolução

Francesa,  a  expressão  “primeiro  positivismo”  se  mostra  mais  adequada,  já  que  nunca  se

afastou do legalismo. Verificou-se, no entanto,  uma mudança de perspectiva em relação à

referibilidade da lei ao monarca ou à vontade geral do povo291.

Durante todo o período positivista a lei era a fonte máxima do direito, tida como única

forma  legítima  de  limitação  das  liberdades  do  povo,  pois  era  aceita  como  expressão  da

vontade  popular;  independente  da  forma  ou momento  de  produção,  elas  representavam o

direito preexistente292.

Na França pós-revolução, a concepção de direito foi restringida à de lei escrita, como

único meio capaz de revelar  o direito  preexistente,  sendo a regra posta  o instrumento de

garantia da segurança jurídica do povo, dado que representava expressão da vontade geral,

independente,  se  realizada  por  representantes  legítimos,  em oportunidade  e  por  meio  de

processo também legítimo. Nesse momento, não se analisava aspectos relacionados ao devido

processo garantido pelo contraditório,  na oportunidade da instituição e na constituição do

direito, só se perquiria quanto à existência da regra posta.

André Ramos Tavares justifica a emergência do primeiro positivismo na necessidade

vivenciada à época de realização de um ideal democrático, racional (iluminista) e seguro, que

291 TAVARES. André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 29. 
292 Idem, ibidem, p. 31.
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identificou na lei a melhor expressão293.

No processo legalista verifica-se o fortalecimento da lei no sentido formal, conferindo-

lhe superioridade hierárquica inquestionável. Nesse momento, a interpretação era restrita e se

realizava por meio de aplicação mecânica da lei, pelo processo de interpretação gramatical294,

subsunção do fato à lei. A técnica gramatical é um modo pobre de interpretação pelo qual se

retirava do decisor qualquer possibilidade de intervenção no sentido da lei, a qual era posta e

legitimada pelo Estado exclusivamente por meio da função legislativa.

A interpretação do primeiro positivismo destaca a força da lei em sentido formal, de

modo que pode ser compreendida sob o aspecto passivo e ativo da expressão de imposição.

No  passivo,  esclarece  André  Ramos  Tavares,  a  lei  é  verificada  quanto  à  capacidade  de

resistência, de não rompimento em relação às leis inferiores; já no aspecto ativo, tem-se o

controle quanto ao conteúdo da lei, que, nesse momento, era exclusivo do Estado por meio

dos legitimados legislativos; a origem da realização da lei  por meio da função legiferante

garantia a legitimidade inicial e final conferida pelo Estado295.

Durante todo o período legalista não há que se falar em tribunal constitucional, mas

sim em Tribunal ou Corte de Cassação, uma vez que o segundo grau tinha a função limitada

de cassar a decisão de primeiro grau que não se restringisse a aplicar a lei estritamente, sem a

conferência de valor a expressões contidas no texto legal. A função judicial era juridicamente

inferior à função legislativa. Cabia a esta produzir as regras e conferir-lhe significado em caso

de eventual dúvida. A legitimidade do legislativo enquanto representante da vontade popular

conferia  às  leis  a  presunção  de  onipotência  inquestionável,  sob  pena  de  cometimento  de

atividade subversiva e inadequada296.

A mudança da concepção de legitimidade popular representada pela lei, e, portanto, da

existência de um tribunal constitucional e da análise da função desempenhada pelo mesmo,

requer verificação dos paradigmas sociais de Estado e de representação da titularidade do

poder do povo, o que foi realizado no Capítulo 2.

O  grande  paradoxo  do  Estado  legalista  consiste  na  legitimidade  da  dominação

coincidente  com a  própria  legalidade,  na  medida  em que  a  dominação  se  justificava  na

intrínseca vinculação imposta à ordem jurídica (legal), verifica-se a identidade entre direito

(ordem legal)  e  Estado,  em substituição  à  anterior  identidade  do  Estado  Absolutista  e  a

293 Idem, ibidem, p. 36.
294 SOUZA. Sentença civil... op. cit. p. 76-77.
295 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 37. 
296 Idem, ibidem, p. 37-41.
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coincidência entre Estado e Monarca. A legitimidade racional do Estado, tão desejada pelos

iluministas,  transforma-se  em  formalismo  castrador;  o  Estado  passa  a  se  legitimar

exclusivamente na legalidade formal297.

O monopólio da lei e do significado que ela expressava por meio do Estado Legalista

coloca-o em flagrante crise,  porque não expressava os ideais iluministas do século XVIII

expressos,  especialmente,  na  Revolução  Francesa,  uma  das  razões  originais  do  Estado

positivista.

Como  assinala  André  Ramos  Tavares,  o  abuso  praticado  pela  lei  (legisladores),

gerando a hiperlegalidade, verificada, inclusive, na proliferação legislativa a áreas estranhas

ao poder estatal normativo ou material à época, e por meio da hipolegalidade, na medida em

que a produção jurídica já não supria as expectativas sociais da população sociais, o Walfare

State  representa o ápice da hiperlegalidade,  diante  aa abrangência legislativa na liberdade

individual e vida social298.

Em meio ao cenário de extrema expansão da atuação normativa e material do Estado

ao lado da desconfiança  e  descontentamento  com a  atuação parlamentar,  representando a

descrença na legitimidade legal fundada simplesmente na obrigatoriedade, é que se observa o

nascimento do constitucionalismo como expressão democrática.

Ao tratar das acepções em torno do termo constituição, Raul Gustavo Ferreyra destaca

que as  primeiras  constituições  escritas,  codificadas  e  rígidas  surgiram no final  do  século

XVIII e início do século XIX, e que passam a apresentar, além das estruturas e das relações

dos órgãos de exercício do poder, um complexo de direitos e garantias que buscavam tratar de

toda  a  comunidade política.  Embora  discorde  que  tais  institutos  tenham operado  grandes

transformações  jurídicas  ao  redor  do  mundo,  tal  autor  atribui  ao  fato  o  mérito  quanto  à

reformulação do sentido atribuído à constituição, advinda da necessidade de estabelecer uma

relação entre a palavra e a coisa designada no signo299.

Nos Estados Unidos do século XIX a noção de superioridade da Constituição foi mais

facilmente  adotada  tendo  em  vista  a  vivência  jurídica  do  período  colonial,  no  qual  a

superioridade  e  o  dever  de  obediência  em  relação  à  lei  da  Metrópole  Inglesa  já  eram

respeitadas na interpretação da lei própria, inclusive, em virtude desse processo, atribui-se ao

297 ARGÜELLO, Katie Silene Cáceres. As aporias da democracia: uma (re)leitura possível a partir de Max 
Weber e Jürgen Habermas. In: FONSECA, Ricardo Marcelo. Org. Repensando a teoria do Estado. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2004, p. 87-91.
298 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 42-43.
299 FERREYRA, Raul Gustavo. Notas sobre derecho constitucional y garantias. 2 reimp. Buenos Aires: 
Ediar, 2008, p. 104-105.
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judicial review norte-americano influência direta no common law inglês. Já na Europa, a ideia

de superioridade constitucional e a necessidade de um tribunal que a garantisse firma-se após

a 1ª Grande Guerra, com a comprovada inadequação do sistema jurídico então vigente300.

A transferência da supremacia legislativa, centrada no parlamento, para a supremacia

constitucional,  originada  do  povo,  enquanto  titular  do  poder,  é  identificada  por  meio  da

concepção de constituição enquanto fonte das demais normas do Estado, ou seja, fundamento

de existência e validade; trata-se de referência valorativa, a qual requer necessariamente a

interpretação da norma a fim de efetuar a compatibilidade. 

Ademais,  em sendo  o  texto  normativo  fonte  de  todo  o  ordenamento,  ele  passa  a

necessitar de órgão que interprete as normas constitucionais com caráter de definitividade,

não no simples sentido de cassação de decisão jurídica incompatível com o texto supremo,

mas no de verificar a compatibilidade valorativa entre a norma constitucional e os atos do

Estado. 

Desse  modo,  a  constituição  suprema  encerra  não  só  declarações  de  direitos,  mas,

positiva-os e estabelece garantias auto-executáveis na defesa deles, além de efetuar a divisão

de atribuições do Estado por meio de competências, comumente denominadas de poderes.

Retira-se da função legislativa a superioridade funcional em reação às demais funções, sendo

que as competências distribuídas por meio da constituição,  traziam em si  a  atribuição de

responsabilidade,  cabendo  aos  órgãos  competentes  para  desenvolvê-los  fiscalizarem-se

mutuamente.

Dirley  da  Cunha  Júnior  esclarece  que  inexiste  norma  constitucional  destituída  de

eficácia e, somada à supremacia de que a mesma detém, no sentido de que vincula tanto os

órgão políticos como os cidadãos, “a constituição não recomenda, mas sim ordena, e o que ela

determina é para se cumprir, máxime no que se refere a condutas nas quais se dependa a

viabilidade de exercício de direitos fundamentais por ela declarados”301.

A  complexidade  que  se  verifica  na  normatividade  constitucional  já  não  se

compatibiliza com o controle amputativo efetuado por meio de corte constitucional proposta

nos  moldes  kelseniano,  ou  seja,  tribunal  com  restrita  função  correicional  extirpadora,

cabendo-lhe  estritamente  a  cassação  de  decisões  que  extrapolassem a  aplicação  do  texto

legal302.

300 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 51-52.
301 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle de Constitucionalidade. Teoria e prática. 5. ed. rev., ampl. e atual.
Salvador: Jus Podivm, 2011, p. 36.
302 TAVARES. Teoria da Justiça... op. cit., p. 46-48.
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Os tribunais constitucionais passam a deter um complexo de atividades, com efeitos e

eficácias  das  mais  diversas  ordens,  que  torna  o limitado conceito  funcional  de  legislador

negativo insubsistente e inadequado. Tal fato demonstra a passagem do paradigma estatal de

Estado legal para Estado constitucional303.

A insatisfação com o conceito de legislador negativo e a busca por um outro revela a

ampliação  das  funções  do  tribunal  constitucional  e,  em especial,  quanto  ao  conceito  de

jurisdicional,  tem-se  a  tentativa  de  garantir  que  o  complexo  de  atribuições  estejam  em

resguardo da normatividade constitucional. 

Não se trata apenas de alteração de nomenclatura, porém de mudança de paradigma. A

constituição de um Estado é, hodiernamente, vista em sua amplitude normativa, considerando

e questionando criticamente  a  legitimidade e  legitimação de  seu texto,  e  não mais  como

simples texto posto, que, uma vez vigente, presume-se de imediato a legitimidade e aceitação

pela  então  sociedade  pressuposta  sem questionamentos  e  análises  críticas  quanto  ao  seu

conteúdo fundante. 

Miguel Azpitarte define corte constitucional como órgão constitucional previsto  ad

hoc,  constitucionalmente, para  desempenhar  a  função  jurisdicional  de  guarda  máximo da

constituição,  exercendo  com supremacia  o  munus de  interpretar  e  aplicar  a  interpretação

constitucional em último grau, com vinculação para todos304.

A corte constitucional é, desse modo, expressão de soberania jurídica estabelecida na

própria constituição, principalmente quando considerado o monopólio para desempenhar a

interpretação e aplicação da normatividade constitucional, bem como vinculá-la aos demais

cidadãos e pessoas jurídicas do Estado.

4.1.2 Norma fundamental: supremacia, rigidez e legalidade

Só há  que  se  falar  em corte  constitucional  quando  existe  uma  constituição  a  ser

protegida  normativamente  por  meio  desse  órgão,  que  é  criado  para  o  fim  específico  de

manutenção e guarda constitucional.

A própria constituição deve estabelecer os meios pelos quais realizará a proteção de

seu texto. Dentre os possíveis, o comumente utilizado refere-se à dificuldade em alterar o

303 AZPITARTE, Miguel. Tribunal Constitucional y derecho constitucional desde la perspectiva española. In: 
TAVARES, André Ramos. (Coord.). Justiça Constitucional. Pressupostos teóricos e análises concretas. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 339-345.
304 Idem, ibidem, p. 323.
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texto originalmente disposto por meio da atribuição de caráter  absoluto ou restritivo para

alteração das normas. E para resguardar e fiscalizar o manuseio das disposições máximas,

tem-se a corte constitucional.

O conceito de constituição, utilizado para tal fim, é vinculado à função a que deve

desempenhar  como  asseguradora  das  liberdades  dispostas  no  elenco  dos  direitos

fundamentais, por meio da “solução institucional da separação de poderes”. A constituição

deve ser considerada, desse modo, em seu sentido substancial305.

A constituição  pode  apresentar  normas  lacunosas  permissivas  de  “composição  de

forças  políticas  no  momento  da  sua  concretização”,  mas,  em  determinadas  escolhas

constitucionais  originárias,  a  confiança  da  concretização  da  norma a  órgãos  instituídos  é

restringida. Existem “escolhas que devem sobrepairar ao debate dos poderes constituídos e se

impor  a  interesses  circunstanciais”,  o  que  determina  a  disposição  de  algumas  normas

constitucionais  com maior  densidade  normativa e,  consequente,  restrição  à  concreção por

meio de órgãos instituídos306.

As constituições permitem classificações das mais diversas ordens, a exemplo: quanto

à natureza das normas; quanto à disposição escrita ou não em um único instrumento; quanto

ao modo de alterabilidade de seu texto; quanto à natureza das disposições constitucionais

(autoexecutáveis ou não); quanto à forma de implementação; dentre outras307.

A relação da classificação da constituição com a corte constitucional deve-se ao fato

de que, em alguns tipos de constituição, a disposição normativa quanto à alterabilidade de seu

texto exige a criação de meios institucionais capazes de verificar a correição normativa na

aplicação das decisões do estado,  bem como no meio pelo qual  se altera o próprio texto

constitucional.

Para o estudo da corte constitucional a classificação da constituição enquanto rígida ou

flexível se sobreleva. Rígidas são as constituições que exigem procedimento especial para

alteração de suas normas, quando em comparação com o procedimento para alteração das leis

comuns. “A técnica da Constituição rígida explica-se como uma solução intermediária entre

duas opções tidas como inaceitáveis—a inalterabilidade da Constituição e a sua banalização

pela facilidade de reforma”308.

305 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Marcos Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9ª ed. rev.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 55.
306 Idem, ibidem, p. 68.
307 Idem, ibidem, p. 60-64.
308 Idem, ibidem, p. 118-119.
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As constituições rígidas destacam a supremacia do poder constituinte originário em

detrimento do poder constituinte derivado e todos os outros demais poderes instituídos por

meio  da  lei  fundamental,  o  que  fundamenta  e  exige  a  implementação  do  controle  de

constitucionalidade dos atos normativos, especialmente aqueles de eficácia geral e vinculante

a todos. A rigidez e supremacia constitucionais “levam, afinal, à instituição de mecanismos de

controle  de constitucionalidade de leis,  como garantia  real  da superlegalidade das normas

constitucionais”309.

Nesse  contexto,  a  definição  da  classificação  da  Constituição  do  Brasil  é

imprescindível a justificar a realização da análise de controle de constitucionalidade. 

A Constituição Federal de 1988 classifica-se quanto ao conteúdo, forma,  modo de

elaboração,  origem  e  estabilidade,  segundo  José  Afonso  da  Silva,  em  formal,  escrita,

dogmática, democrática e rígida310.

Quanto ao conteúdo ela é formal, uma vez que define a norma como constitucional por

meio da inserção na estrutura do texto supremo, embora a matéria tratada refira-se ou não à

organização total  do Estado enquanto regime político,  estrutura,  organização do órgão ou

direitos fundamentais311.

No que se refere à forma, a Constituição brasileira vigente é escrita, no sentido de que

é codificada num único instrumento312. No entanto, essa clássica definição, com a inclusão do

§3º ao art.  5º do seu texto,  ao dispor que “os tratados e convenções internacionais sobre

direitos humanos que forem aprovadas, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,

por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos  membros,  serão  equivalentes  às  emendas

constitucionais”,  impõe  a  necessidade  de  revisão  conceitual  por  que  não  pode  mais  ser

considerada  como  posta  num  único  instrumento,  tornando  insubsistente  a  classificação

correntemente usada por disposição expressa que a contraria.

Quanto ao modo de elaboração, tem-se que a atual Constituição pátria é dogmática, no

sentido de que “é elaborada por um órgão constituinte, e sistematiza os  dogmas  ou ideias

fundamentais da teoria política e do Direito dominantes no momento”313. 

Quanto a esse ponto, entende-se que a classificação usualmente utilizada não é, de

todo, correta, uma vez que não se considera o órgão instituidor da Constituição de 1988 como

309 Idem, ibidem.
310 SILVA. José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros
Editores, 2012, p. 40-43.
311 Idem, ibidem, p. 40.
312 Idem, ibidem, p. 41.
313 Idem, ibidem.
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legítimo órgão constituinte,  porque não foi criado para esse fim específico e,  além disso,

cumulava  as  funções  constituintes  com as  parlamentares,  comprometendo  a  qualidade  do

trabalho desempenhado.

A  concepção  acima  transcrita  em  que  há  sistematização  de  dogmas  ou  ideias

fundamentais, para a Constituição Federal do Brasil, não mais se subsiste, em virtude do atual

paradigma  conceitual  normativo  constitucional  que  prestigia  o  criticismo,  expurgando  o

dogma. Assim, a constituição é  um “conjunto de normas jurídicas supremas que estabelece os

fundamentos da organização do Estado e da sociedade”314. 

Assim,  não mais se sustenta concepção de estado em que “a crença na clarividência

do decisor prevalece sobre a lei parlamentarizada a pretexto de que a  lei  é dotada de uma

incompletude fatal”315.

O Estado Democrático constrói suas decisões por meio de processo com fundamento

na democracia, no qual expresse os conteúdos linguístico-normativos do contraditório para a

formação do resultado, sendo o devido processo o eixo sistêmico da construção democrática e

não o dogma316.

Nesse sentido, Rosemiro Pereira Leal afirma que depois da Constituição Federal de

1988, “causou estranheza foi o fato de os juristas falarem no Estado Democrático de Direito, e

conduzirem a compreensão desse paradigma estatal pela 'Ciência Dogmática do Direito'”317.

Quanto  à  origem,  na  teoria  clássica,  a  Constituição  de  1988  é  descrita  como

democrática ou popular,  ou seja,  aquela  que  não é  outorgada ou imposta por  um regime

ditatorial. Partindo-se da concepção conceitual negativa, a não outorga do texto, há alguma

razão em se conceituar a Lei Suprema de 1988 como popular, posto inserir-se em período no

qual os reclamos da sociedade ecoavam por todo o território nacional. 

Entrementes, a influência popular na confecção da Constituição limita-se à aparência.

Trata-se de texto com viés social—previsão de institutos de intervenção social, positivação de

direitos federais e eleição de garantias—, tanto que foi apelidada de constituição cidadã318.

Todavia, não se identifica legitimidade instituinte em sua confecção.

Após  o  Golpe  Militar  de  1964,  mantido  por  Atos  Institucionais  extremamente

antidemocráticos  e  castradores  da  liberdade  individual,  e,  formalmente  na  vigência  da

314 CUNHA JÚNIOR. Curso de direito... op. cit. p. 77.
315 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 3.
316 Idem, ibidem, p. 4-10.
317 Idem, ibidem, p. 14.
318 CUNHA JÚNIOR. Curso de direito... op. cit., p. 517. 
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Constituição Federal de 1967, publicou-se a Emenda Constitucional nº 1/1969, considerada

uma nova Constituição, outorgada por meio da maquiagem formalmente legítima de Emenda,

com destinação de extremo poder ao Executivo, exercido com amplo autoritarismo, tendo em

vista a inexistência de controle, considerando que as funções judiciárias e legislativas foram

restringidas e suprimidas pelo então Poder Executivo319.

No contexto decorrente destes fatos, e como reflexo dos movimento políticos sociais

para a democratização do País, por meio da Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro

de 1985, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, composta dos parlamentares da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal320. Os eleitos dentro da ditadura e, portanto, com

a legitimidade popular representativa sob suspeita, é que são os responsáveis por aprovar a

Constituição, formalmente em nome de um povo, que, materialmente, não era representado.

Rosemiro Pereira Leal ainda apresenta elementos mais contundentes quanto à falácia

da  dita  representação  popular.  Dentre  eles  a  reafirmação  da  vigência  do  Decreto  Lei  nº

4.657/42  por  meio  do  Código  Civil  de  2002,  e  depois  por  reedição  na  forma  de  Lei  nº

12.376/2012. Falácia pois, se na oportunidade da edição original, em 1942, o regramento foi

imposto  sem  qualquer  prevalência  do  devido  processo  legal,  nas  duas  oportunidades

seguintes, o autoritarismo positivo se repetiu. Não houve devido processo legal, sequer se

pode falar em contraditório ou argumentos e contra-argumentos321. 

A concepção participativa da democracia322 não foi observada na confecção da vigente

Constituição  e  em  parte  da  produção  normativa  posterior,  tanto  a  legislativa  quanto  a

judiciária com características normativas.

A representatividade  eletiva  pode  apresentar-se  ilegítima  nos  níveis  instituinte  e

instituído.  Situação  abordada  por  Carlos  Valder  do  Nascimento,  na  análise  da  Emenda

Constitucional acerca da contribuição dos inativos, demonstrando vício orgânico ou formal

sofrido no processo legislativo, em que a decisão política se realizou “com grave ofensa à

Constituição Federal, o que leva a se concluir pela existência de um fato atípico. Pode-se dizer

que houve preterição de formalidades essenciais, inclusive, com a quebra da confiança no

fazer legislativo”323.

319 Idem, ibidem, p. 513-517.
320 Idem, ibidem.
321 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 14.
322 SOUZA,  Ercias  Rodrigues.  O  Parlamento,  o  Ministério  Público  e  o  povo:  algumas  considerações.  In:
BIGONHA,  Antônio  Carlos  Alpino;  COSTA,  Paula  Bajer  Fernandes  Martins  (Org.).  Direito  e  política:
divergência se convergências. Rio de Janeiro: Editora Lumen Jures, 2011, p. 43. 
323 NASCIMENTO. O Supremo contra... op. cit., p. 140.
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A análise legitimidade institucional não se circunscreve ao limite da atuação da função

no fato de ser a instituição composta por representantes eleitos diretamente pelo povo. O

descrédito no parlamento pelas minorias retira-lhes a garantia institucionalizada dos direitos

de dissensão crítica e veiculação de sua pregação, subtraindo do parlamento as condições

objetivas para legislar324.

Por fim, seguindo a classificação apresentada, quanto à estabilidade, a Constituição

brasileira de 1988 é rígida, no sentido de que para sofrer alterações necessita de solenidades

especiais, diversas daquelas comuns à alteração das demais normas legislativas do Estado325.

Dessa  característica  é  que  se  infere  a  distinção da lei  constitucional  para  as  demais  leis,

configurando aquela com superior, pois todas as demais lhe devem concordância.

Deste  modo,  a  Constituição  de  1988  apresenta  as  características  de  rigidez  e

supremacia,  o que,  necessariamente,  para manter-se,  impõe a previsão de órgão tutelador.

Assim,  a proteção  da  normatividade  fundamental  de  um  Estado  origina-se  da  rigidez  e

supremacia atribuída à Lei Fundamental, e a preservação por meio do princípio da legalidade.

A análise  da  supremacia  de  um corpo  legislativo  revela  a  verificação  da  posição

ocupada  por  tal  ordenamento  dentro  do  sistema  jurídico  de  uma  sociedade  política;

pressupondo  a  confirmação  da  existência  de  escalonamentos  normativos  a  inferir

superioridade e inferioridade a alguns deles. O que reflete no caráter hierárquico adotado pela

sociedade política para proteção da normatividade eleita como diretiva e inafastável.

André Ramos Tavares esclarece que a superioridade de alguns ordenamentos pode vir

expressa no próprio corpo constitucional,  que assim se autointitula;  ou,  pode decorrer  da

interpretação da integralidade das normas por meio da criação de um órgão de sua proteção,

como,  por  exemplo,  com a  disposição  de  critérios  mais  rígidos  para  alteração,  criação  e

supressão do texto, inclusive, por meio da inclusão de normas protegidas de qualquer meio de

intervenção reformadora, até mesmo na fase de proposição326.

Nos Estados Unidos da América a supremacia da Constituição revelou-se por meio da

jurisprudência  da  Corte  Suprema,  inclusive,  como já  relatado,  em virtude  da  experiência

daquele país  na preservação da Lei  da Metrópole no período colonial,  quando as normas

internas eram submetidas ao processo de verificação de compatibilidade.

A atual Constituição do Brasil insere-se na superioridade decorrente da interpretação

324 Idem, ibidem, p. 124-126.
325 SILVA. Curso de Direito... op. cit., p. 42.
326 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 57.
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integral do texto, observando normas que tratam da observância estrita do órgão do Poder

Executivo à Constituição e demais leis. a explícita disposição do dever inafastável comum dos

demais poderes e de todos os entes federativos em zelarem pela preservação dela, e, dentre

outros  dispositivos,  a  determinação de um órgão com função de  interpretação de matéria

constitucional  com  efeitos  vinculantes  e  irrecorrível.  Considera-se  como  norma

constitucional, para tal efeito, a disposição formal da questão dentro do texto da Constituição,

não se inquirindo quanto ao enquadramento material da disposição327.

Assim, a supremacia da constituição se relaciona com a rigidez das normas que revela,

somado a critério diferenciado e mais rígido para alteração do texto e à eleição de normas

insusceptíveis de proposta de modificação. 

Não  há  que  se  falar  em  supremacia  acaso  não  existam  meios  de  proteção  e

manutenção da norma como fundamento das demais leis do Estado. Trata-se de decorrência

lógica  da  própria  natureza  do  que  é  supremo,  nesse  contexto  é  que  a  rigidez  se  insere,

garantindo maior proteção, por intrumentos mais complexos de alteração, em relação à parte

do texto eleito como essencial pelo constituinte originário. 

André  Ramos  Tavares  afirma  que  a  rigidez  da  constituição  decorre  da  natureza

suprema que carrega, conquanto, alerta: o pensamento inverso não se faz verdadeiro. Significa

dizer que a previsão de rigidez não atribui, necessariamente, natureza suprema ao texto328.

O tribunal constitucional só se justifica uma vez adotada pelo estado a concepção de

supremacia conjugada com a de rigidez normativa da constituição, o que não infere a ausência

de controle de constitucionalidade em temas não resguardados explicitamente por meio da

rigidez dos critérios de alteração do texto fundamental ou sua intocabilidade modificativa.

Apesar  disso,  a  coordenação  e  proteção  destes  dispositivos  em  relação  à  constituição  é

reduzida, não se justificando a existência de um órgão específico para realizá-la nos moldes

do tribunal constitucional329. 

Ademais,  a  defesa  da  normatividade  constitucional  é  dever  de  todos  os  entes

federativos, o que infere por todo o Estado.

4.1.3 Natureza do Tribunal Constitucional

327 Idem, ibidem, p. 58-59.
328 Idem, ibidem.
329 Idem, ibidem, p. 63.
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A análise  quanto  à  natureza  de  um tribunal  assenta-se  na  verificação  da  essência

inerente às atribuições das quais possui competência.  A questão remete à celeuma teórica

estabelecida  entre  Kelsen  e  Schimitt  quanto  à  possibilidade  ou  não  de  um  tribunal

constitucional  possuir  legitimidade para tomar decisões políticas  posto tratar-se de ato de

governo330.  Independente  da  classificação  como  política,  jurídica,  ou  ambas,  as  soluções

apresentadas  aos  problemas  dela  decorrentes,  bem  como,  os  enquadramentos  funcionais

sistemáticos propostos, encontram-se distantes de serem satisfatórios.

Situações  em  que  se  decidam  questões  onde  existam  direitos  subjetivos  a  serem

defendidos não podem ter ato final considerado como meramente político, devem respeitar os

direitos  fundamentais  e  as  garantias  constitucionais  em  todo  o  percurso  decisório.  A

juridicidade de uma decisão, ainda que proferida por um órgão político, é verificada por meio

da necessária conformidade do ato com a normatividade da constituição, ao passo que “não

existe decisão política que também não seja jurídica, ainda mais e especialmente quando essa

decisão restringe direitos de alguma pessoa”331.

Entende-se,  que nenhuma atuação que expresse ato de soberania é exclusivamente

política ou jurídica332,  posto que,  ainda que se trate  de decisão diretiva de governo,  deve

guardar conformidade com a constituição do Estado. Assim, ao se afirmar, por exemplo, que o

tribunal constitucional não intervém em atos políticos, não se está a excluir o caráter político

da decisão proferida, mas, destacando o fator jurídico, trata-se de maior ou menor grau de

juridicidade ou politicidade. Desta maneira,  não se exclui, em nenhum caso,  qualquer das

qualidades da decisão.

A impossibilidade de retirar em absoluto uma das características da essência da função

decisória  incute  ao  estudioso  aparente  falta  de  importância  à  questão,  entrementes,  a

problemática relacionada à natureza do tribunal apresenta contornos mais acentuados quando

se  trata  da  atuação do tribunal  constitucional,  ao  decidir  questões  relacionadas  a  direitos

subjetivos, não de uma pessoa, mas de toda a sociedade política de um Estado. A inclinação

para uma natureza ou outra interferirá na apreciação da legitimidade do modo procedimental

de agir333 da corte e na composição no órgão, especialmente.

Cezar Saldanha Souza Júnior trata o tribunal constitucional como Poder, para ele as

competências do órgão integram funções pensáveis na perspectiva material,  instrumental e

330 BARACHO. Direito Processual... op. cit., p. 330.
331 SOUZA. Acesso... p. 201-205.
332 Idem, ibidem, p. 200.
333 AZPITARTE. Tribunal constitucional... op. cit., p. 321.
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formal. Quanto à materialidade, a atuação se insere na “função política de última instância, ou

de nível  'fundamental',  incluindo  no primeiro  lugar  as  competências  de  chefe  de  Estado,

agindo para os fins últimos do Estado e da política, sustentado no consenso suprapartidário e

supra-ideológico das forças políticas334.

Citado autor inclui o tribunal constitucional dentro de um sistema de hexapartição de

poderes estatais, um complexo de exercício da soberania, composto pelo Chefe do Estado,

Parlamento, Judiciário, Governo, Administração e o Tribunal Constitucional335. Muito embora

a releitura da concepção de tripartição de poder de Montesquieu,  aproximando-a mais  do

momento  jurídico  vivenciado,  entende-se  que  tal  concepção  da  divisão  de  poderes  não

representa  a  democracia  resultante  do  diálogo  crítico  refutativo  balizado  pelo  devido

processo, consoante a teoria neoinstitucionalista de Rosemiro Pereira Leal, para a qual o papel

desempenhado por  todas  as  instituições,  inclusive  o povo,  são essenciais  à  formação das

decisões do estado, incluindo-se dentre os poderes deste.

Todavia, o entendimento exposto por Cezar Saldanha Souza Júnior coaduna-se com o

aqui  defendido quando da  necessidade  de  se  analisar  as  funções  material,  instrumental  e

formal desempenhadas. Especialmente no que respeita à composição do órgão, afastando em

absoluto  a  possibilidade  de  ser  unipessoal  para  a  defesa  de  um  órgão  colegiado

“exclusivamente  voltado para  a  tarefa,  formado por  pessoas  cuidadosamente  selecionadas

(levando  em conta  a  formação  jurídica  e  a  legitimidade  social  dos  valores),  dominando

técnicas jurídicas adequadas”336.

Quanto à natureza instrumental e a natureza formal das ações, citado autor defende

que  a  função  desempenhada  pelo  tribunal  constitucional  é  instrumental  jurisdicional,

curvando-se às “exigências do processo jurídico devido”, em razão de que a função é criativa

de  direito.  Desenvolve,  portanto,  “função  materialmente  política  (de  última  instância),

instrumentalmente jurisdicional e formalmente legislativa”337

Assim, dentre os elementos de destaque da problemática para a necessária definição da

natureza do tribunal constitucional, encontram-se: o grau de discricionariedade da decisão338;

a composição da corte e as vertentes políticas339; a matéria abordada; os efeitos da decisão340;

334 SOUZA JÚNIOR. Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder. Uma nova teoria da divisão 
de poderes. São Paulo: Memória Jurídica, 2002, p. 118-119.
335 Idem, ibidem, p. 129.
336 Idem, ibidem, p. 130.
337 Idem, ibidem, p. 122.
338 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 449.
339 Idem, ibidem.
340 Idem, ibidem, p.450.
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e, a possibilidade de controle do ato, tanto no aspecto procedimental quanto no material341.

Raul Gustavo Ferreyra elenca seis elementos pelos quais se defende que a jurisdição

não é e  nem poderia  ser  um modelo para a  garantia  dos  direitos constitucionais,  embora

adiante os contra-argumentos, declara reconhecer o peso e a importância dos fundamentos

postos por eles. O primeiro seria a debilidade de legitimação do juiz em razão da natureza não

eletiva do cargo. O segundo respeita  à vitaliciedade que o cargo possui,  independente da

qualidade do trabalho desempenhado pelo juiz,  como deve ocorrer para a manutenção do

cargo de qualquer servidor público. O terceiro refere-se à ausência de controle das decisões

adotadas  na  jurisdição  constitucional,  o  que  representaria  um  paradoxo,  a  atividade  de

controle ser isenta de qualquer controle. O quarto elemento refere-se à arbitrariedade em se

designar os juízes como árbitros do processo político estatal sem qualquer controle. O quinto

elemento refere-se à quebra da previsão constitucional da divisão de poderes, pois o equilíbrio

é  rompido com a  atividade  constitucional  exercida  pelo  Judiciário,  com natureza  política

(normativa geral e obrigatória), sem nenhuma fiscalização por meio dos outros poderes, em

prejuízo ao equilíbrio previsto na divisão de poderes. E, por fim, o sexto elemento refere-se à

lentidão  na  resolução  dos  casos,  especialmente  no  controle  difuso,  o  que  contraria  a

necessidade da política estatal, prejudicando toda a sociedade342. 

A conclusão que  decorre  da  análise  crítica  quanto  aos  requisitos  acima  elencados

formarão  o  conjunto  de  premissas  à  resolução  da  questão  de  composição  do  quadro  do

tribunal e eventual necessidade de controle externo, inclusive, por procedimento distinto de

realização da decisão; importará na verificação do processo decisório e na legitimidade das

consequências atribuídas à decisão. Destaque-se que eventual solução apresentada, limita-se à

realidade da sociedade política investigada, já que a estrutura organizacional de cada Estado

estabelece distintas competências ao órgão, possuindo cada um, particularidades únicas. 

Quanto ao grau de discricionariedade da decisão, a questão infere-se nos contornos

dentro dos quais ela vai se circunscrever. André Ramos Tavares recorda que há doutrina norte-

americana  no  sentido  de  que a  atuação do tribunal  constitucional  é  mais  uma função de

Estado, ou seja, é política, o que não esclarece as celeumas práticos decorrentes da fixação de

limites  à  decisão,  ou  seja,  não  deixa  clara  como a  atividade  deve  ser  realizada  (embora

entenda que possa realizar toda decisão compreendida como exigível), nem mesmo quanto ao

meio de composição do tribunal. O que importa da definição é a implicação no campo prático

341 Idem, ibidem, p. 196-197.
342 FERREYRA. Notas sobre derecho… op. cit., p. 218-221. 
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da atuação  e  composição  do órgão,  inclusive  quanto  as  possíveis  simpatias  políticas  dos

integrantes343.

Não se intenciona sistematizar  distinções  estanques  quanto à qualidade da decisão

enquanto jurisdicional ou política, no que toca à racionalidade da decisão, à independência e

imparcialidade  do  magistrado,  à  existência  de  lide  subjetivamente  identificável  ou  não.

Ademais,  busca-se,  uma vez identificando tais  elementos  (que,  entende-se,  não são puros

numa atuação de governo),  identificar  as  consequências  práticas  advindas  da qualificação

como jurisdicional ou política e apresentar possíveis soluções a eventuais discrepâncias entre

a natureza predominante da atividade e os aspectos metodológicos e instrumentais verificados

para sua concreção.

A  natureza  política  do  órgão  guarda  relação  direta  com  a  ideia  de  condução

operacional de destino da sociedade, na medida em que direciona-se a ela, especialmente no

que respeita ao desenvolvimento e defesa, afetando-a diretamente em virtude da interpretação

dispositiva vinculante da ordem de convivência estabelecida. Ou seja, uma decisão é política

quando trata de matérias relacionadas à ordem social, com alcance geral das decisões, e à

obrigatoriedade do ato, intervindo, desse modo, na condução social do Estado. No entanto, o

estudo do elemento material da decisão isoladamente é de pouca utilidade prática, dado que

não importa na descrição dos fundamentos causais e da orientação futura344. Assim, outros

aspectos são cumulativamente necessários ao enquadramento.

De tal sorte, considerando que a decisão quanto à constitucionalidade de uma lei ou

ato  normativo  estatal  está  a  intervir  na  política  de  governo  proposta,  sob  o  auspício  de

conformá-la com a constituição do Estado, tem-se que a decisão é, em grande medida, uma

decisão política. O tribunal constitucional tem como objeto de análise leis e atos normativos

portadores de efeitos gerais e vinculantes a todos, e tão destacados são os efeitos sociais das

decisões do Tribunal Constitucional,  que o devido processo impõe o respeito à segurança

jurídica,  possibilitando a adequação ou modulação dos  efeitos  da decisão no tempo e no

espaço, a fim de que a análise de constitucionalidade não venha a causar prejuízo maior ao

cidadão que a própria inconstitucionalidade. 

Assim,  o  elemento  diretivo  da  sociedade  é  flagrante  na  atuação  do  tribunal

constitucional.  Nesse  sentido,  Peter  Härbele  defende  o  caráter  político  do  tribunal

constitucional, destacando que o mesmo, ao efetuar o julgamento da questão constitucional,

343 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit.
344 Idem, ibidem, p. 451-452.
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participa do processo político como autor e como destinatário da decisão, ou seja, é origem, é

destino da política, porque não pode ser apartado da estrutura social345.

Discordando  do  entendimento  exposto,  no  que  respeita  ao  enquadramento  da

jurisdição  constitucional  como  política,  José  Alfredo  de  Oliveira  Baracho  destaca  que  a

definição do âmbito de atuação da jurisdição constitucional é deveras amplo em relação à

matéria de competência,  de modo que  “transforma-se em norma viva,  garante da livre e

pacífica  convivência  e  instrumento  de  transformação  social”,  o  que  realiza  por  meio  da

imparcialidade, atributo da atuação estritamente jurídica346.

Mas, entende-se como equivocada a percepção material de jurisdição constitucional

acima apresentada, tendo em vista que o agente político ao passo em que toma decisão para

toda a sociedade está a decidir para si também, pois não está excluído da sociedade, nem o

decisor e nem outra instituição estatal. Assim, o decisor interfere e sofre interferências por

meio da decisão política. O magistrado que a realiza é destinatário da interpretação da norma,

não havendo meios críticos de se defender a estrita imparcialidade da decisão do tribunal para

atuações que interfiram na direção do estado, tal qual fora a decisão num caso concreto para

um particular sem repercussão social geral imediata e vinculativa.

Assim,  como  destacado,  a  qualificação  da  função  desempenhada  pelo  tribunal

requererá a investigação de mais de um elemento: da matéria e dos efeitos decorrentes da

análise  dela  (incluindo-se os atributos da decisão enquanto vinculante e com efeitos  erga

omnes). Sobrepõe-se a essa verificação a análise morfológica da composição dos tribunais

constitucionais quanto aos juízes.

André Ramos Tavares afirma que a atuação do tribunal constitucional dá-se por meio

de função comunitarista, no sentido de que vocaciona-se não para o âmbito interno do Estado,

mas para o comutitário. O autor destaca que nessa função o órgão detém três limites: “(i) não

pode  atuar  de  ofício;  (ii)  encontra-se  circunscrito  aos  programas  governativos

constitucionalmente incorporados; (iii)  deve respeitar,  dentro da condicionante anterior,  os

âmbitos de atuação próprios dos demais poderes”347. 

A composição do tribunal constitucional tem destaque para a definição da natureza das

funções desempenhadas. Quanto a esse elemento, e considerando a guarda da constituição

enquanto  atividade  de  todas  as  funções  do  Estado,  necessita-se  verificar:  a  composição

345 HÄRBELE. Justiça Constitucional... op. cit., p.58.
346 BARACHO. Direito Processual...  op. cit., p. 252.
347 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 358-359.
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subjetiva da corte em relação à participação de todas as instituições do Estado no processo de

formação  do  quadro  funcional;  a  participação  do  povo  (como  mais  uma  instituição

democrática); a efetiva composição do quadro de magistrados e seu processo realizador; e, as

garantias  funcionais  que  possuem os  componentes  da  corte  para  realização  de  uma livre

atividade decisória sem manipulação348.

O modo pelo qual é feito o preenchimento do quadro de pessoal do tribunal distingue-

se conforme a escolha (ou imposição) fundamental de cada Estado. 

A morfologia  subjetiva  de  um tribunal  interfere  diretamente  em sua  legitimidade,

embora  não  represente  elemento  único  de  aferição,  e  destaca  as  possíveis  formas  de

recrutamento, podendo ser por indicação de autoridade política, por eleição direta do povo,

selecionados mediante concurso público de provas e títulos, promoção de outras carreiras, ou

seja, indicação, ascensão ou eleição. O modelo adequado de composição reflete na qualidade

da atuação do tribunal349.

Considerando-se a decisão constitucional do Brasil em buscar a integração econômica,

política, cultural e social entre os povos da América Latina, abaixo são apresentados exemplos

de formações do corpo decisor dos Tribunais Constitucionais dos países da América do Sul,

art. 4º da Constituição Federal do Brasil. 

Ademais,  sendo  essa  postura  constitucional  resultante  do  intuito  em  alcançar  a

formação de uma comunidade Latino Americana, e estando a Europa avançada no processo de

realização de um projeto universal de cooperação entre os estados350, apresenta-se a formação

da Corte Constitucional alemã como mais uma premissa de análise, especialmente, em razão

de  decisão  proferida  por  este  Tribunal  no  sentido  de  que  a  “Corte  de  Luxemburgo,  já

demonstrava um grau satisfatório de proteção aos direitos fundamentais e, enquanto esse grau

satisfatório fosse assegurado, não analisaria a compatibilidade dos atos comunitários em face

dos direitos fundamentais estabelecidos na Lei Fundamental”351.

4.1.4 Natureza de tribunal constitucional. Formação estrutural

4.1.4.1 Corte constitucional integrante ao Poder Judiciário

348 Idem, ibidem, p. 453
349 Idem, ibidem, p. 372-373.
350 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1034. 
351 Idem, ibidem, p. 1035.
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4.1.4.1.1 Argentina

O  Tribunal  Supremo  da  Nação  Argentina  está  inserido  na  estrutura  do  Poder

Judiciário, composto por meio de nomeação do Presidente da República, com ratificação pelo

Senado,  ou seja,  apresenta critério  destacadamente político no que respeita  à  escolha dos

magistrados352. 

Quanto à liberdade de atuação, o cargo é vitalício e sem limite de idade, submetendo-

se o magistrado, ao completar 75 anos de idade,  a nova aprovação do Senado Federal. A

destituição se dá por meio de processo com propositura da Câmara de deputados em razão de

crimes de responsabilidade, mal desempenho das funções, delito no exercício das funções, ou

por crimes comuns desde que tenham sido conhecidos e admitidos por meio da maioria de

duas terças partes dos membros da câmara dos deputados353, após, a destituição se formaliza

por ato do Presidente354. 

Em 1994, a Constituição vigente na Argentina sofreu reforma no sentido de consolidar

a separação de exercício das funções de governo, no intuito de conferir maior equilíbrio no

desempenho das funções governamentais. Tratando-se de governo democrático representativo

e  republicano,  a  reforma  de  1994  buscou  conferir  instrumentos  de  maior  participação

democrática  ao  povo,  tal  qual  a  iniciativa  popular  legislativa  e  a  consulta  popular,  que,

segundo Raul Gustavo Ferreyra, “la practica constitucional casi no utiliza y, cuando se los

352 “[...] Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los
demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Artículo 109.- En ningún 
caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas 
pendientes o restablecer las fenecidas. Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales 
inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios 
una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras 
permaneciesen en sus funciones. Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin 
ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador. Artículo 
112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del
Presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en 
conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte. 
Artículo 113.-La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Artículo 114.-El 
Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder 
Judicial.[...]” Cf.  ARGENTINA. Constitucion de la Nacion Argentina. Disponível em: 
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>. Último acesso em: 21 dez. 2014.
353 “[...]Artículo 53.-Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de
gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad 
que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes 
comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 
dos terceras partes de sus miembros presentes[...]”. Cf. Idem, ibidem.
354 LIMA, André Estefam Araújo. O controle de constitucionalidade na Argentina. Algumas considerações. In: 
TAVARES, André Ramos (Coord.). Justiça Constitucional e Democracia na América Latina. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2008, p. 117-118.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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promove, se los obstaculiza”355.

4.1.4.1.2 Bolívia

A Bolívia passou por recentes alterações no regime jurídico. A Constituição de 1994356

foi substituída pela de 2007, a qual passou por intensas reformas até a perda de vigência com

a promulgação, após referendo popular da Constituição Política do Estado Plurinacional de

Bolívia de 2009.

Em  1994  a  composição  do  quadro  do  Tribunal  Constitucional  era  de  cinco

magistrados, designados por dois terços dos membros do Congresso Nacional, para mandato

de dez anos, sem recondução imediata, sendo possível a reeleição passado lapso de tempo de

afastamento da atividade igual ao tempo de exercício. As condições qualitativas para o cargo e

a  responsabilidade  penal  eram:  ser  cidadão  nato,  comprovar  a  prestação  de  atividades

militares,  inexistirem  antecedentes  criminais,  e,  ser  jurista  com  no  mínimo  dez  anos  de

exercício (comprovada a experiência funcional).

O  Tribunal  boliviano  foi  previsto  originalmente  na  constituição  de  1994,  como

instituição  independente  das  demais  funções  do  Estado,  em 2002,  por  meio  da  Reforma

Constitucional, passou a integrar o Poder Judiciário como órgão de cúpula357. Situação que se

manteve na constituição de 2007 e 2009.

A Constituição de 2007 previu o Tribunal Constitucional Plurinacional, que teria seus

membros  pré-selecionados  dentre  os  postulantes  por  meio  da  Assembleia  Legislativa

Plurinacional (já anunciando o intuito em se considerar as diversas comunidades indígenas

campesinas  como  nações  formadoras  da  Bolívia),  submetidos  posteriormente  ao  sufrágio

universal,  sendo eleitos  por  maioria  simples,  com posterior  nomeação pelo  Presidente.  O

mesmo órgão que era competente à pré-seleção dos candidatos, também o era para julgar os

juízes  da  Corte  em  delitos  cometidos  no  exercício  de  suas  funções,  um  dos  modos  de

destituição do cargo358.

355 “[...]na prática constitucional quase não são utilizados, e quando são promovidos, o exercício é 
obstacularizado [...]”. Tradução livre. Cf. FERREYRA. Raul Gustavo. La Constituición vulnerable. Crisis 
argentina y tensión interpretativa. Buenos Aires: Hammurabi, 2003, p. 69.
356 SANTANA, Izaias José de. A justiça constitucional na Bolívia. In: TAVARES. André Ramos (Coord.). 
Justiça Constitucional e Democracia na América Latina. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 136-138. 
357 Idem, ibidem, p. 142-143.
358 “[...]Artículo 159 Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina 
esta Constitución y la ley: [...]22. Preseleccionar a los postulantes al Tribunal Supremo, al Tribunal 
Constitucional Plurinacional y al Control Administrativo de Justicia, y remitir al Consejo Electoral Plurinacional 
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O Tribunal  Constitucional  Plurinacional  integrava  o  poder  Judiciário,  exercendo  a

função extraordinária de Controle de Constitucionalidade. Os magistrados do Poder Judiciário

tinham modo de provimento do cargo definido à similitude do provimento dos magistrados do

Tribunal Constitucional. Eram eleitos para cargo de exercício não cumulável com duração de

seis anos sem possibilidade de recondução359.

Eram requisitos para o exercício do cargo, em geral, os mesmos exigidos para acesso

ao serviço público, ter mais de 30 anos, ser advogado com atuação estatal, ter desempenhado

com  honestidade  e  ética  as  funções  judiciais,  a  profissão  de  advogado  ou  o  magistério

la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso 
electoral.3. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal 
Supremo y el Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. [...] 
Artículo 207 I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante
sufragio universal. 53 II. La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará a las candidatas y a los 
candidatos por cada departamento, y remitirá al Consejo Electoral Plurinacional la nómina de los precalificados. 
El Consejo Electoral Plurinacional procederá a la organización del proceso electoral en cada departamento. III. 
Serán elegidos Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional las candidatas y los 
candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o Presidente del Estado les suministrará 
posesión en sus cargos[...]”. Cf. BOLÍVIA. Constitución Politica Del Estado. Diario. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200711/29/internacional/20071129elpepiint_1_Pes_PDF.pdf>.
Último acesso em: 21 dez. 2014. 
359 “[...]Artículo 205 El Tribunal Constitucional Plurinacional velará por la supremacía de la Constitución, 
ejercerá el control de constitucionalidad, y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías 
constitucionales. Artículo 206 . El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y 
Magistrados que hayan ejercido su profesión en el marco de la jurisdicción ordinaria, y Magistradas y 
Magistrados que hayan pertenecido a la jurisdicción indígena originario campesina, en número igual de 
miembros y elegidos de acuerdo con criterios de plurinacionalidad. II. Las Magistradas y los Magistrados 
suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones 
exclusivamente en caso de ausencia del titular, o por outros motivos establecidos en la ley. III. La composición, 
organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán reguladas por la ley. Artículo 207
I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio 
universal. II. La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará a las candidatas y a los candidatos por cada 
departamento, y remitirá al Consejo Electoral Plurinacional la nómina de los precalificados. El Consejo Electoral
Plurinacional procederá a la organización del proceso electoral en cada departamento. III. Serán elegidos 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional las candidatas y los candidatos que 
obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o Presidente del Estado les suministrará posesión en sus 
cargos. Artículo 208 I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional por parte de la 
jurisdicción ordinaria se requiere, además de los requisitos generales para el acceso al servicio público, haber 
cumplido treinta años, poseer título de abogado en provisión estatal; haber desempeñado, com honestidad y 
ética, funciones judiciales, profesión de abogado, o cátedra universitaria, durante ocho años; y no contar con 
sanción de destitución del Control Administrativo de Justicia. II. Para optar a la magistratura del Tribunal 
Constitucional Plurinacional por parte de la jurisdicción indígena originaria campesina se requiere, además de 
los requisitos generales para el acceso al servicio público, haber ejercido el cargo de autoridad indígena 
originaria campesina de acuerdo com sus normas y principios propios. III. Las candidatas y los candidatos a la 
magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional serán propuestos por las organizaciones sociales de las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y de la sociedad civil en general. Artículo 209 I. Las 
Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional durarán seis años en el ejercicio de sus 
funciones, sin que proceda su reelección inmediata. II. La magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional 
será ejercida de manera exclusiva.[...]Artículo 211 Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal 
Constitucional Plurinacional sólo podrán ser removidas o removidos de sus funciones por sentencia ejecutoriada 
emergente de juicio de responsabilidades, por revocatoria de mandato, y las demás previstas en esta Constitución
y en la ley[…]”. Cf. Idem, ibidem. 

http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200711/29/internacional/20071129elpepiint_1_Pes_PDF.pdf
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universitário  durante  oito  anos,  e  não  possuir  sanção  ou  destituição  do  Controle

Administrativo de Justiça. A destituição do cargo só pode ocorrer por sentença executória

originada de responsabilidade por revogação de mandato, e nas demais situações dispostas em

lei360.

Em 2009, foi promulgada a atual Constituição da Bolívia361, confirmando a adoção do

conceito  de  plurinacionalidade  e  intercultura  (considerando  para  composição  do  Estado

diversas etnias indígenas campesinas) já anunciada na Constituição de 2007, instituindo o

atual Estado Plurinacional de Bolívia, com texto ratificado por meio de referendo362.

Continua  sob  a  responsabilidade  da  Assembleia  Plurinacional  a  pré-seleção  dos

candidatos  submetidos  à  votação  pública  para  composição  do  Tribunal  Constitucional

Plurinacional363.

A composição do Tribunal Plurinacional Constitucional é regulada por lei e as regras

que se aplicam a ele são as mesmas dirigidas ao Tribunal Supremo de Justiça, bem como o

tempo  de  exercício,  permanência  e  cessação  do  exercício  do  cargo.  As  candidaturas  dos

membros podem ser propostas por organizações da sociedade civil e das nações dos povos

indígenas originários364.

360 Idem, ibidem.
361 BOLIVIA. Constitución Política Del Estado Plurinacional de Bolívia. Disponível em: 
<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf>. Último acesso em: 
21 de dez. 2014.
362 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. NOTÍCIAS. Disponível em: 
<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?
sigla=newsletterPortalInternacionalDestaques&idConteudo=241307>. Último acesso em: 21 dez. 2014.
363 “[...] Artículo 159. Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta 
Constitución y la ley: 11. Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones. [...]Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
además de las que determina esta Constitución y la ley: […] 5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos 
para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 
Agroambiental y Consejo de la Magistratura[...]”. Cf. BOLÍVIA. Disponível em: 
<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf>. Último acesso em: 
21 dez. 2014.
364 “[...]Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, 
ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías 
constitucionales. II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio 
de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y 
resoluciones, así como el tenor literal del texto. Artículo 197. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará 
integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del 
sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. II. Las Magistradas y los Magistrados suplentes 
del Tribunal Constitucional Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en 
caso de ausencia del titular, o por outros motivos establecidos en la ley. III. La composición, organización y  
uncionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán regulados por la ley. Artículo 198. Las 
Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal,
según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 
199. I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional se requerirá, además de los 

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalDestaques&idConteudo=241307
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalDestaques&idConteudo=241307
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
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As funções desempenhadas  pelo Tribunal  Plurinacional  de Constitucionalidade são

exclusivas de controle de Constitucionalidade. A Constituição elege os meios pelos quais o

controle  deve  ser  realizado,  dispondo  que,  na  atuação  interpretativa  o  critério  será,

preferencialmente, a vontade do constituinte, em conformidade com os documentos, atos e

resoluções, em respeito à literalidade da lei365.

A possibilidade de o cidadão propor ação direta de constitucionalidade no Tribunal

Plurinacional de Constitucionalidade com eficácia vinculante e para todos, verificadas tanto

na Constituição de 2007 quanto na de 2009, representam um modo de o cidadão intervir

diretamente, independente de um interesse pessoal proposto em juízo, na direção do Estado366.

4.1.4.1.3 México

No sistema constitucional do México, a proteção dos direitos fundamentais é marcada

pela previsão do amparo, pelo qual, à autoridade judicial cabe o dever de amparar o gozo dos

direitos  constitucionais  a  quem solicitasse  proteção.  Trata-se  da verificação de  ato  ou lei

questionado face à Constituição em prol de pessoa determinada (estendido à pessoa jurídica

jurisprudencialmente), com decisão de efeitos limitados à parte367.

A atuação do Tribunal Constitucional pode ocorrer de forma mediata ou imediata, ou

seja, por meio de análise de constitucionalidade de lei, com efeitos gerais, ou por análise de

constitucionalidade no caso concreto, com efeitos limitados às partes. Inclusive, o México faz

previsão de controle difuso por meio dos órgão jurisdicionais do Poder Judiciário.

requisitos generales para el acceso al servicio público, haber cumplido treinta y cinco años y tener 
especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional,
Administrativo o Derechos Humanos. Para la calificación de méritos se tomará em cuenta el haber ejercido la 
calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. II. Las candidatas y los candidatos al Tribunal 
Constitucional Plurinacional podrán ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos.Artículo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la 
cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será 
de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Artículo 201. Las Magistradas y los 
Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e 
incompatibilidades de los servidores públicos[...].” Cf. Idem, ibidem.
365 Idem, ibidem.
366 “[...]Artículo 135 Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la 
Constitución, tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la ley.[...]”. Cf. BOLÍVIA. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200711/29/internacional/20071129elpepiint_1_Pes_PDF.pdf>.
Último acesso em: 21 dez. 2014. 
367 DIAS, Maria Rita Rebellho Pinho. O controle de constitucionalidade no México.  In:  TAVARES. André
Ramos (Coord.).  Justiça Constitucional e Democracia na América Latina.  Belo Horizonte: Editora Fórum,
2008, p.256-270.

http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200711/29/internacional/20071129elpepiint_1_Pes_PDF.pdf
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Quanto à composição, a Suprema Corte de Justiça da Nação é o órgão Máximo do

Poder  Judiciário  mexicano,  composta  por  onze  ministros  com  mandato  de  15  anos,  só

cabendo nova nomeação se a anterior ocorreu em caráter provisional ou interino. Quanto aos

requisitos  para  ser  indicado  ao  cargo,  incluem-se:  cidadão  nato  em  pleno  exercício  das

atividades civis e militares, que tenha residido no país nos últimos dois anos; idade mínima de

35 anos; ter título de bacharel em direito a no mínimo dez anos; ter boa reputação e não

possuir  antecedentes  criminais;  não ter  sido  Secretário  de  Estado,  chefe  de  departamento

administrativo,  Procurador-Geral  da  República  ou de Justiça  do Distrito  Federal,  senador,

deputado federal ou governador de algum Estado ou Chefe do Distrito Federal durante o ano

anterior à sua nomeação368.

O Presidente submete três nomes à consideração do Senado, que indica o escolhido

em 30 dias por 2/3 de seus membros369.

A Suprema Corte de Justiça da Nação Mexicana possui competência para verificação

de  constitucionalidade  de  lei  direta  com efeitos  gerais  a  toda  a  sociedade,  bem como  a

verificação de constitucionalidade de lei ou ato administrativo com base em questão subjetiva

principal, cabendo os efeitos somente às partes. Há previsão de prazo decadencial de 30 dias

para  ajuizamento  da  ação  impugnando  a  constitucionalidade  de  lei,  a  partir  da  data  de

publicação,  passado  esse  prazo,  o  questionamento  só  é  cabível  por  meio  de  amparo  em

situações com efeitos limitados às partes. O amparo mexicano se assemelha ao mandado de

segurança brasileiro. Mas, no Brasil, cidadão não figura entre os legitimados ativos para a

propositura de ação de impugnação direta de lei370.

4.1.4.1.4 Peru

O Peru é regido pela Constituição de 1993, do regime ditatorial de Alberto Fujimori.

Entre  os  países  latinos,  foi  o  último  a  implantar  o  regime  de  controle  judicial  de

constitucionalidade (1979). Na busca pela democratização, em 2004, editou a Lei nº 28.238

com o objetivo de efetivar o controle de constitucionalidade por meio de previsão de processo

constitucional,  a  despeito  do  descrédito  social  experimentado  em  relação  às  instituições

estatais pelo povo peruano371.

368 Idem, ibidem, p. 279-280.
369 Idem, ibidem, p. 280.
370 Idem, ibidem, p. 281-289.
371 LOUREIRO, Caio de Souza. Democracia e justiça constitucional no Peru. In: TAVARES. André Ramos 
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A existência do Tribunal Constitucional do Peru enquanto instituição democrática é

falha,  pois  nasceu  no  regime  ditatorial  de  Alberto  Fujimori  na  tentativa  de  conferir

legitimidade formal ao governo antidemocrático vivenciado372. 

Com a queda do regime de Fujimori, em 2001, foi criada a Comisión de Estudio de las

Bases de la Reforma Constitucional, que, por meio da Lei nº 27.600, do mesmo ano, criou

comissão com o objetivo de traçar propostas para o novo texto constitucional. A reforma com

propositura de Nova Constituição é atribuída ao mesmo parlamento constituído quando do

período de exceção, por meio de dispositivo permissivo da Constituição de 1993373.

O gravame à legitimidade originária da nova Constituição refere-se ao nível instituinte

do órgão (Congresso de período ditatorial), com processo eleitoral contaminado pela restrição

à liberdade do povo.

Tal Comissão, observe-se, muito se assemelha à instituição da Constituição brasileira

de 1988, constituída por meio de permissivo constitucional antidemocrático, e redigido por

parlamento que não era expressão do povo. 

Tendo em vista  que  o  Tribunal  peruano rechaça  explicitamente  a  possibilidade  de

normas  da  Constituição  que  carreguem  a  mácula  da  inconstitucionalidade,  impedindo  o

controle de normas antidemocráticas formalmente constitucionais, mantém-se o permissivo à

existência de comissão constituinte ilegítima. 

A proposta no sentido de submeter a nova Constituição a referendum popular supriria

(formalmente)  a  ausência  de  legitimidade  na  confecção  em  relação  às  regras  que  não

permitem propostas de alteração374. 

A ação de inconstitucionalidade que analisou a conformidade da Lei de Criação da

Comissão de Constituição, concluiu pela legitimidade do Congresso em confeccionar a nova

Constituição,  não  diferenciando  Poder  Constituinte  Originário  de  Derivado.  E  quanto  às

cláusulas da Carta de 1993 que não permitem alteração, entendeu-se que podem ser alteradas

desde que submetidas a referendo popular, o que lhe garantiria legitimidade375. Assim, no Peru

não há que se falar em Tribunal Constitucional como expressão da democracia.

As atividades da Comissão de Constituição culminaram na reforma do Tribunal, por

(Coord.). Justiça Constitucional e Democracia na América Latina. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 
293-297.
372 Idem, ibidem, p. 302-303.
373 Idem, ibidem, p. 304-305.
374 Idem, ibidem, p. 307-308.
375 Idem, ibidem, p. 308-310.
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meio da Lei  Orgânica do Tribunal Constitucional,  Lei  nº  28301376,  e  na edição da  Lei nº

28237377, que dispõe sobre o processo constitucional. A primeira atribuiu à instituição atuação

independente  dos  demais  Poderes,  com  competência  exclusiva  para  conhecer  ações  de

controle  de  constitucionalidade  direta,  recurso  de  denegação  de  habeas  corpus,  amparo,

habeas  data, ações  de  cumprimento  e  para  julgar  em  última  instância  os  conflitos  de

competência dispostos na Constituição. 

4.1.4.1.5 Venezuela

A Venezuela,  regida  pela  Constituição  de  1999,  prevê  o  controle  concentrado  de

constitucionalidade, ao lado do controle difuso por meio de qualquer juiz no âmbito de sua

competência para a questão principal. A nulidade de lei ou ato normativo do poder público é

de declaração exclusiva da Sala do Tribunal Supremo de Justiça, com decisão vinculante,

inclusive, para as demais salas do Tribunal Supremo de Justiça378.

Há previsão constitucional de procedimento de controle difuso de constitucionalidade,

mas a jurisprudência do Tribunal Supremo fixou-se no sentido de que a Constituição não

autorizava o poder judiciário, por meio de seus órgãos monocráticos, a deixar de aplicar ou

desconsiderar normas com fundamento em princípio constitucional379.

Para compor o quadro funcional do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, tem-se

uma  seleção  tripla,  pela  qual  o  cidadão  passa  por  três  institutos.  Primeiro  postula  a

candidatura junto ao Comitê de Postulações Judiciais que a submete à população pra efetuar

uma pré-seleção. Segundo, submete o resultado ao Poder Cidadão, que efetuará uma segunda

escolha. Por fim, é apresentado o resultado à Assembleia Nacional, que elegerá em caráter

definitivo o magistrado do Tribunal Supremo de Justiça, para o exercício pelo prazo único de

12 anos380.

4.1.4.1.6 Uruguai

376 PERU. Lei nº 28301. Tribunal Constitucional. Disponível em: <http://www.tc.gob.pe/ley_organica.pdf>. 
Último acesso em: 19 nov. 2014.
377 PERU. Lei nº 28237. Tribunal Constitucional. Disponível em: 
<http://www.tc.gob.pe/Codigo_Procesal.pdf>. Último cesso em: 19 nov. 2014.
378 PEDRA, Anderson Sant'Ana. A justiça constitucional e seus elementos democráticos na Venezuela. In: 
TAVARES. André Ramos (Coord.). Justiça Constitucional e Democracia na América Latina. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2008, p. 348-350.
379 Idem, ibidem, p. 351.
380 Idem, ibidem, p. 357.

http://www.tc.gob.pe/ley_organica.pdf
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A Constituição  da  República  do Uruguai  prevê  a  Suprema Corte  de Justiça como

órgão de  cúpula  do Poder  Judiciário  e  última instância  de interpretação constitucional.  A

formação do Tribunal Constitucional ocorre por meio de eleição dos membros da assembleia

geral381.

A Suprema Corte  de Justiça  é  composta  por  cinco magistrados,  escolhidos  dentre

cidadãos natos com, no mínimo, quarenta anos de idade, que sejam natos, com dez anos de

exercício e vinte e cinco de residência no país, ser advogado com dez anos de experiência ou

que tenha atuado como magistrado ou no Ministério Público ou fiscal, por, pelo menos, oito

anos. Os componentes do Suprema Corte de Justiça são escolhidos por votação de dois terços

da maioria da Assembleia de Representantes. Em não havendo sucesso na eleição, assumem

os membros do Tribunal de Apelação, por ordem de antiguidade382.

O  exercício  do  cargo  tem  duração  de  dez  anos,  cabendo  a  reeleição  passado  o

interstício de cinco anos. A destituição do cargo decorre de representação por meio da Câmara

de Representantes face à Câmara dos Senadores nos crimes funcionais383. 

381 “[...]Artículo 85.- A la Asamblea General compete: [...]18)Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
y del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las Secciones respectivas.[...]. Cf. URUGUAY. 
Parlamento. Disponível em:<http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm>. Último acesso em: 
22 dez. 2014.
382 “[...]Artículo 233.- El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y 
Juzgados, en la forma que estableciere la ley. CAPITULO II Artículo 234.- La Suprema Corte de Justicia se 
compondrá de cinco miembros. Artículo 235.- Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia se requiere: 
1º)Cuarenta años cumplidos de edad. 2º)Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y 
veinticinco años de residencia en el país. 3º)Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa 
calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años. Artículo 236.- Los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus 
componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la 
Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la 
designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de 
los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el 
que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal. En los casos de vacancia y 
mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento, para el cumplimiento de su 
función jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley. 
Artículo 237.- Los miembros de la Suprema Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo 250 y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección. 
Artículo 238.- Su dotación será fijada por el Poder Legislativo.[...]” Cf. Idem, ibidem.
383 “[...]Artículo 93.- Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de 
Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros 
de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de 
haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la 
formación de causa.[...]”. Cf. Idem, ibidem. 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art250
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm
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4.1.4.1.7 Paraguai

A Constituição da República do Paraguai de 1992 estabeleceu como órgão de guarda

de seu texto a Corte Suprema de Justiça384.

A destituição dos membros é feita por julgamento em razão de delito funcional e por

delitos comuns,  face ao Senado, que julga por maioria qualificada de dois terços de seus

membros, com propositura igualmente qualificada da câmara dos deputados385. 

Os ministros da Corte Suprema de Justiça são eleitos para cargo com duração de cinco

anos,  cabendo  recondução,  sem  limite  de  idade,  com  garantia  de  inamovibilidade  e

estabelecimento de imunidade para o desempenho do cargo386.

4.1.4.1.8 Colômbia

384 “[...]Artículo 132 - DE LA INCONSTITUCIONALIDAD La corte suprema de Justicia tiene facultad para 
declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los 
alcances establecidos en esta Constitución y en la ley.[...]”. Cf. THE ORGANIZATION OF AMERICAN 
STATES. Constitución Nacional del Paraguay. Juridico. Disponível em: 
<http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm>. Último acesso em: 22 dez. 2014.
385 “[...]Artículo 225 - DEL PROCEDIMIENTO El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros 
del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del 
Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos 
en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, 
por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar
en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de 
separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia 
ordinaria.[...]”. Cf. Idem, ibidem.
386 “[...]Artículo 251 - DE LA DESIGNACION Los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República
serán designados por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. Artículo 
252 - DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS Los magistrados son inamovibles en cuanto al 
cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni 
ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su 
nombramiento. Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, 
adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia. Artículo 253 - DEL ENJUICIAMIENTO Y DE LA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS Los 
magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de 
sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estará 
integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos 
senadores y dos diputados; éstos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del 
Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Artículo 254 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES Los magistrados no
pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la 
docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o 
actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, 
asociaciones o movimientos políticos. Artículo 255 - DE LAS INMUNIDADES Ningún magistrado judicial 
podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No 
podrá ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así ocurriese la 
autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte 
Suprema de Justicia, y remitir los antecedentes al juez competente[...]”. Cf. Idem. Ibidem.

http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm
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A jurisdição constitucional da Colômbia integra o Poder Judiciário por meio da Corte

Constitucional, que possui quantitativo de membros em número ímpar determinado em lei

infraconstitucional, com eleição por meio do Senado da República, para período de oito anos

sem possibilidade de recondução387.

A exemplo de outros estados sul-americanos,  na Colômbia,  o cidadão também pode

propor  ação  de  constitucionalidade  concentrada  independente  de  questão  subjetiva

principal388.

4.1.4.1.9 Equador

No  Equador  o  exercício  de  controle  de  Constitucionalidade  é  feito  de  forma

concentrada por meio da Corte Constitucional, de modo que, em havendo dúvida quanto a

constitucionalidade de norma, o juiz deverá submeter a questão à Corte e suspender a ação até

o julgamento final da questão prejudicial, ou por até quarenta e cinco dias, prazo após o qual o

interessado poderá interpor diretamente a ação correspondente389.

387 “[...]ARTICULO 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. 
En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades 
del Derecho. Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para 
períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser 
reelegidos. ARTICULO 240. No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el 
año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.[...]” Cf. GEORGETOWN. Constitución Política de la 
República de Colombia de 1991. Political Database of the Americas. Disponível em: 
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html#mozTocId9103>. Último acesso em: 22 dez. 
2014.
388 “[...]ARTICULO 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se 
refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones: Cualquier ciudadano podrá 
ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las 
normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe 
acción pública. 1. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos. 2. Las acciones 
por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. 3.De 
ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de 
treinta para rendir concepto. 4.En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos 
ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada 
conforme a la ley[...]”. Cf. Idem, ibidem.
389 “[...]Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es 
contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos 
más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en 
consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá 
sobre la constitucionalidad de la norma.Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 
podrá interponer la acción correspondiente[...].” Cf. ECUADOR. Constitución del Ecuador. Asamblea 
Nacional. Disponível em: <http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. 
Último acesso em: 22 dez. 2014.

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html#mozTocId9103
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A Corte Constitucional é formada por nove membros, eleitos a cada três anos, que

exercem o cargo durante nove anos sem reeleição imediata390. 

Os magistrados da Corte Constitucional, sem prejuízo da responsabilidade civil, são

processados e julgados por crimes funcionais. No caso dos crimes penais, a acusação é de

legitimidade exclusiva do Fiscal Geral da Nação, com competência para julgamento do Pleno

da Corte Nacional de Justiça, só podendo haver condenação por maioria qualificada de dois

terços dos integrantes391. 

A destituição do cargo será decidida por dois terços dos integrantes da própria Corte

Constitucional392.

Há revisão para destituição da Assembleia Nacional por meio do Presidente, quando

este considere que houve excesso das funções constitucionais previstas, com prévia aprovação

da Corte Constitucional. Essa faculdade do chefe do executivo nacional só pode ser exercida

uma única  vez  nos  três  primeiros  anos  do  mandato.  Durante  o  período de  dissolução,  o

Presidente atuara na supressão da atuação legislativa com o uso de decretos leis393.

390 Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de 
administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las 
decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la 
Corte. Art. 430.- La Corte Constitucional gozará de autonomía administrativa y financiera. La ley determinará su
organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de sus atribuciones. Art. 431.- Los 
miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los 
designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y 
responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal únicamente serán acusados por la Fiscal o el Fiscal 
General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyo efecto se requerirá el 
voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes. Su destitución será decidida por las dos terceras 
partes de los integrantes de la Corte Constitucional. El procedimiento, los requisitos y las causas se determinarán
en la ley. Art. 432.- La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en 
plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección 
inmediata y serán renovados por tercios cada tres años. La ley determinará el mecanismo de reemplazo en caso 
de ausencia del titular. Art. 433.- Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá: 1. Ser 
ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos. 2. Tener título de tercer nivel en 
Derecho legalmente reconocido en el país. Cf. Idem, ibidem
391 Idem, ibidem.
392 Idem, ibidem.
393 “[...]Art. 148.- La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su
juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de
la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en 
los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de 
disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y 
presidenciales para el resto de los respectivos períodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la 
Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir 
decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo[...]”. Cf. 
Idem, ibidem.
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4.1.4.1.10 Guiana

A Suprema  Corte  de  Justiça394 da  Guiana  inclui-se  dento  da  estrutura  do  Poder

Judiciário.

O texto constitucional esclarece que Chanceler, o presidente do Tribunal de Apelação

e  o  Juiz  puisne serão  denominados  de  juiz395,  os  dois  primeiros  serão  nomeados  pelo

presidente após consulta às bancadas das minorias.

Os juízes da Suprema Corte são nomeados pelo Presidente em conformidade com o

parecer da Comissão de Serviço Judicial396, e para garantia de liberdade de atuação aplicam-

se-lhes as garantias da inamovibilidade397. 

4.1.4.1.11 Suriname

A constituição de 1987 da República de Suriname não previu a Corte Constitucional

394 “[...]The Supreme Court of the Judicature123.(1)There shall be for Guyana a Supreme Court of Judicature 
consisting of a Court of Appeal and a High Court, with such jurisdiction and powers as are conferred on those 
Courts respectively by this Constitution or any other law.(2)Each of those Courts shall be a superior court of 
record and, save as otherwise provided by Parliament, shall have all the powers of such a court.(3)Parliament 
may confer on any court any part of the jurisdiction of and any powers conferred on the High Court by this 
Constitution or any other law.124.The Judges of the Court of Appeal shall be the Chancellor, who shall be the 
President of the Court of Appeal, the Chief Justice and such number of Justices of Appeal as may be prescribed 
by Parliament.125.The Judges of the High Court shall be the Chief Justice and such number of Puisne Judges as 
may be prescribed by Parliament[...].” Cf. GEORGETOWN. Act No. 2 of 1980 Constitution of The Co-
Operative Republic of Guyana Act 1980. Political Database of the Americas. Disponível em: 
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Guyana/guyana96.html>. Último acesso em: 22 dez. 2014. 
395 “[...]Judges of the Supreme Court of Judicature126.Except as otherwise expressly provided or required by 
the context, in this Constitution the word "Judge" includes the Chancellor, the Chief Justice of Appeal and a 
Puisne Judge.127.(1)The Chancellor and the Chief Justice shall be appointed by the President acting after 
consultation with the Minority Leader.(2)If the office of Chancellor or Chief Justice is vacant or if the person 
holding the office of Chancellor is performing the functions of the office of President or is for any other reason 
unable to perform the functions of his office, or if the person holding the office of Chief Justice is for any reason 
unable to perform the functions of his office, then, until a person has been appointed to and has assumed the 
functions of such office or until the person holding such office has resumed those functions, as the case may be, 
those functions shall be performed by such other of the Judges as may be appointed by the President[...].” Cf. 
Idem, ibidem.
396 “[...]128. (1) The Judges, other than the Chancellor and the Chief Justice, shall be appointed by the 
President, acting in accordance with the advice of the Judicial Service Commission[...].” Cf. Idem, ibidem.
397 “[...](6)References in this Constitution to the power to remove a public officer from his office shall be 
construed as including references to any power conferred by any law to require or permit that officer to retire 
from the public service: Provided that –– (a)nothing in this paragraph shall be construed as conferring on any 
person or authority power to require a Judge of the Supreme Court of Judicature, the Director of Public 
Prosecutions, the Commissioner of Police, the Auditor General or the Clerk or Deputy Clerk of the National 
Assembly to retire from his office; and(b)any power conferred by any law to permit a person to retire from the 
public service shall, in the case of any public officer who may be removed from office by some person or 
authority other than a Commission established by this Constitution, vest in the Commission that, if he were to 
retire, would be the appropriate Commission in relation to him for the purposes of article 214[...]”. Cf. Idem, 
ibidem. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Guyana/guyana96.html
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integrante ao Poder Judiciário398.

A Corte Constitucional compõe-se de cinco membros e três suplentes, nomeados para

o exercício do cargo no prazo de cinco anos399, são indicados pela Assembleia Nacional e

nomeados pelo presidente400.

As  normas  e  regulamentos  relativos  à  composição,  organização,  procedimentos  e

consequências jurídicas das decisões do Tribunal Constitucional são definidas por lei401.

4.1.4.1.12 Brasil

O Supremo Tribunal Federal é órgão de cúpula do Poder Judiciário e exerce função de

Corte  Constitucional.  Compõe-se de onze ministros,  escolhidos  dentre  pessoas de notável

saber jurídico e reputação ilibada, que possuam entre trinta e cinco e sessenta e cinco anos de

idade.

A indicação  é  realizada  pelo  presidente  da  República,  com  prévia  aprovação  da

maioria absoluta dos membros do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 101

da constituição Federal. 

Com a previsão de reeleição para o cargo de presidente da república, incluída com a

EC n. 16 de 1997, tem-se a possibilidade de a indicação para o cargo de ministro do Supremo

ser realizado durante oito anos pela mesma pessoa, chefe do Poder Executivo.

398 “[...]COMPOSITION OF THE JUDICIAL POWER Article 138 The law shall determine the organization, 
the composition and the jurisdiction of the Judicial Power. Article 139 The supreme instance of the Judicial 
Power entrusted with the administration of justice is called the Court of Justice of Suriname. The Court shall 
supervise the regular course and settlement of all lawsuits[...].” Cf. GEORGETOWN. Republic of Suriname 
1987 Constitution with Reforms of 1992. Disponível em: 
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Suriname/english.html>. Último acesso em: 22 dez. 2014.
399 “[...]THE CONSTITUTIONAL COURT Article 144 There shall be a Constitutional Court which is an 
independent body composed of a President, Vice-President and three members, who - as well as the three deputy 
members - shall be appointed for a period of five years at the recommendation of the National Assembly. The 
tasks of the Constitutional Court shall be: a. to verify the purport of Acts or parts thereof against the Constitution,
and against applicable agreements concluded with other states and with international organization; b. to assess 
the consistency of decisions of government institutions with one or more of the constituional rights mentioned in 
Chapter V[...].” Cf. Idem, ibidem.
400 “[...]Article 74 The National Assembly has the following executive tasks: a. The election of the President 
and the Vice-President; b. The proposal for nomination to the President of the chairman and vice-chairman, the 
members and the surrogate members of the organ charged with the supervision and control of the expenditure of 
the state finances; c. Placing the nominations of the members of the Constitutional Court and their appointed 
deputies to the President; d. Appointing, suspending and discharging the clerk of the Assembly; e. Organizing 
any People's Assembly.[...]” Cf. Idem, ibidem.
401 “[...] Article 144 […] 3.In case the Constitutional Court decides that a contradiction exists with one or more 
provisions of hte Constitution or an agreement as referred to in paragraph 2 sub a, the Act or parts thereof, or 
those decisions of the government institutions shall not be considered binding. 4.Further rules and regulations 
concerning the composition, the organization and procedures of the Court, as well as the legal consequences of 
the decisions of the Constitutional Court, shall be determined by law[...].” Cf. Idem. Ibidem.

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Suriname/english.html
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O cargo não possui prazo limite de exercício, não existindo mandato. 

Aos ministros são garantidas a inamovibilidade e a proibição de redução de subsídio.

A Constituição de 1988 não prevê a  possibilidade de o Supremo Tribunal  Federal

editar normas regimentais sobre processo e decisão402.

Para deliberação sobre matéria constitucional é necessário quorum qualificado de oito

dos onze ministros, e, em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei, necessita-se de

seis votos favoráveis.

O Presidente do Tribunal é eleito para o cargo de dois anos, sem possibilidade de

reeleição.

4.1.4.2 Corte constitucional externa ao Poder Judiciário

4.1.4.2.1 Chile

Ao  revés  do  Brasil,  no  Chile  vivenciou-se  a  transição  democrática  por  processo

político  e  não  militar,  na  medida  em  que  os  atos  excessivos  do  Poder  Executivo  eram

respaldados  pela  Constituição,  sem  a  necessária  intervenção  militar  no  governo.  A Lei

Fundamental de 1980 já previa uma composição formalmente democrática para o Tribunal

Constitucional independente da Corte Suprema, órgão de cúpula do Poder Judiciário, que,

com a reforma de 2005, os Ministros passaram a ser nomeados pelo Presidente da República,

Câmara dos Deputados, Senado Federal e pela Corte Suprema403.

Em 2005, o Chile, por meio da reforma na Constituição de 1980, ampliou o número de

integrantes do Tribunal Constitucional de 7 para 10, os quais passavam a ser nomeados pelas

diversas  instituições  do  Estado,  sendo 3  pelo  Presidente  da  República,  4  pelo  Senado,  2

indicados por livre eleição,  2 propostos pela Câmara dos Deputados e 3 Designados pela

Corte  Suprema  dentre  seus  membros.  Com  mandato  de  9  anos,  com  rígido  regime  de

incompatibilidade. O Tribunal é independente das demais funções de Estado, tendo atuação de

guarda da normatividade constitucional preventiva e repressiva, inclusive por meio de ação

pública direta404.

402 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 956.
403 RIBEIRO,  Gustavo  Henrique  Zacharias.  Justiça  constitucional  do  Chile  sob  a  óptica  democrática.  In:
TAVARES, André Ramos (Coord.). Justiça Constitucional e Democracia na América Latina. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2008, p.157-168.
404 Idem, ibidem, p. 169-177.
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A reforma de 2005 buscou aplicar  a  Constituição por  meio de alteração estrutural

morfológica,  qual  seja,  a  competência  antes  atribuída  à  Corte  Suprema,  órgão  do  Poder

Judiciário, de declarar a inaplicabilidade de preceitos legais inconstitucionais foi transferida

ao Tribunal Constitucional, de modo a concentrar-lhe o controle  a priori,  a posteriore  e a

judicial review nos moldes norte-americanos405.

4.1.4.2.2 Alemanha

O  Estado  alemão  estabeleceu  critério  por  meio  do  qual  os  integrantes  da  Corte

Constitucional não são escolhidos por um único órgão.

Conforme o art. 94 da Lei Fundamental de 23 de maio de 1949, a Corte Constitucional

alemã  é  composta  por  eleição  indireta,  metade  por  intermédio  da  Câmara  Federal  (De

Budestag)  e  metade  por  eleição  indireta  do Conselho Federal  (Der Budesrat)406.  Segundo

citado artigo, eles não poderão  pertencer ao Parlamento Federal, ao Conselho Federal ou a

órgãos correspondentes de um Estado.

Os dezesseis ministros que compõe a Corte tem modus de eleição divergente em cada

casa. No Conselho Federal  a eleição é direta, contando cada Estado com apenas um voto,

realizando-se segundo as regras de eleição majoritária. No Parlamento Federal, ela é indireta e

qualificada,  por  comissão  composta  de  doze  membros,  segundo  critérios  de  eleição

proporcional,  dependendo  da  maioria  de  dois  terços  de  seus  membros,  o  que  acaba  por

requerer  acordo entre  os membros a fim de viabilizar a aprovação do nome de um novo

membro para o Tribunal407

Após  a  aprovação,  são  nomeados  pelo  Presidente,  ato  que  detém natureza  apenas

declaratória, divergindo da nomeação realizada no Brasil, que tem natureza constitutiva. O

cargo tem duração de 12 anos, vedada a reeleição e a cumulação a sua função com qualquer

outra, salvo com a de professor universitário408.

O Tribunal é composto por dois Senados, em cada um deles três dos seus membros

devem ser juízes dos Tribunais Superiores com mais de 3 anos de exercício, ao passo que os 5

405 BERNALES, Gastón Gómez. Las sentencias del Tribunal Constitucional y sus efectos sobre la 
jurisdición común. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, p.17.
406 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 377.
407 GOMES. Frederico Barbosa. O modelo alemão de controle de constitucionalidade. In: Revista Faculdade 
de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 26, n. 2: 153-180, jul./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume262/06.pdf>. Último acesso em: 03 jan. 2015.
408 GOMES. O modelo alemão de controle... op. cit.

http://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume262/06.pdf
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restantes  não podem pertencer  ao  Parlamento  Federal,  ao  Conselho  Federal,  ao  Governo

Federal  ou  a  qualquer  órgão  estadual  respectivo,  conforme  dispõe  o art.  94  da  Lei

Fundamental de Bonn.

4.1.4.3 Análise crítico-comparativa acerca da legitimidade do meio de investidura nos cargos

de competência decisória dos tribunais constitucionais apresentados

Observa-se, da breve exposição das estruturas vigentes dos tribunais constitucionais,

que o enquadramento material  como tribunal político é evidente.  Ao menos formalmente,

possuem condições  de  intervir  no  destino  social  do  Estado,  e,  em muitas  oportunidades,

tratam da defesa dos direitos fundamentais positivados por meio das Constituições.

Conforme  se  nota  da  estrutura  das  cortes  estudadas,  há  formalmente  previsão  de

independência para o exercício da atividade de análise de conformação nas normas gerais com

as  constituições.  Observa-se,  igualmente,  que  em alguns  casos  o  processo  de  escolha  do

magistrado compromete  a  diversidade  democrática  entre  os  membros competentes  para  a

decisão  final  de  interpretação  constitucional,  isto  porque,  em muitos  casos,  observa-se  a

vinculação do nomeado à linha política do nomeante (presidente),  mesmo com a previsão

formal de atuação livre.

A despeito disso, observou-se que, na maior parte dos casos, as estruturas de tutela

constitucional são formadas por representantes ocupantes de cargo com mandato temporário,

com exigências mínimas para a candidatura, no caso de eleição ou indicação. Não é cabível a

recondução ao cargo, ou há limite a uma única possibilidade de recondução, ou impõe um

interstício mínimo entre os exercícios, buscando-se privilegiar, em grau máximo, o princípio

republicano.

Quanto  à  composição  do  Tribunal  Constitucional  argentino,  que  teria  garantida  a

legitimidade democrática para composição da Corte por meio de prévia aprovação do Senado,

Ferreyra destaca que, muito embora a qualidade de participação democrática obrigatória para

o povo (voto secreto, igual e obrigatório), a representação popular, no congresso, encontra-se

em crise,  tendo em vista a baixa qualificação da maior parte do eleitorado, e a descrença

daquela  menor  parcela  que  possui  qualificação,  mas  vota  com descrença  na  validade  da

decisão civil em que interveem409.

409 Idem, ibidem, p. 69-71.
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Referido autor entende que a verdadeira força normativa da Constituição depende do

desenvolvimento das próprias garantias que estabelece,  as quais,  as vezes funcionam com

eficácia, outras vezes não410. 

No  sentido  de  resolver  o  problema  da  crise  constitucional  e  da  eficácia  da

normatividade por ela expressa, Raul Gustavo Ferreyra defende a necessidade de se encontrar

as  causas  e  combatê-las.  Para  tanto,  enumera  as  possíveis  razões,  dentre  as  quais:  crise

econômico-social,  refletida  no  produto  bruto  interno;  crescimento  da  dívida  externa  e,

consequente,  redução  da  reserva  monetária;  desvalorização  da  moeda;  inflação;  e,

empobrecimento galopante  do povo.  Todos esses  elementos  refletem sinais  de ruptura  do

contrato social firmado na lei fundamental411.

A  composição  do  Supremo  Tribunal  Federal  sofre  das  mesmas  insurgências

legitimativas apresentadas à Corte Constitucional argentina. Acrescente-se às críticas postas,

fatos da realidade recente, quando o presidente Luís Inácio Lula da Silva, durante os dois

mandatos indicou e nomeou oito ministros dos onze. Destaque-se que são necessários seis

votos para que se decida acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei412. Tal

situação coloca o processo de formação do quadro de magistrados do Supremo em flagrantede

ilegitimidade democrática. 

Os modelos de Corte Constitucional da Guiana, de Suriname e da Colômbia quanto à

composição do quadro de magistrados merecem as mesmas ressalvas realizadas ao modus de

composição  das  Cortes  brasileira  e  argentina.  A Colômbia  possui  eleição  realizada  pelo

Senado,  significando,  em  certa  medida,  maior  expressividade  social  em  detrimento  da

indicação pelo Presidente, como nos outros dois países.

Já  a  Constituição  da  Bolívia  faz  previsão  por  critério  de  sufrágio  universal  para

seleção  dos  magistrados  do  Tribunal  Constitucional  Plurinacional,  conquanto  busque

contemplar  as  plurinacionalidades,  a  eleição  majoritária  pode  não  representar  a  minoria,

colocando sob suspeita, desse modo, a legitimidade do sistema. Ademais, como exposto por

Raul  Gustavo  Ferreyra  acima,  o  sistema  eleitoral  pode  ser  prejudicado  em  virtude  da

qualidade do corpo eleitoral, gerando crises de representatividade e crença.

Destacam-se o modelo venezuelano e o chileno. Em ambos, verifica-se a conotação

social das funções políticas desempenhadas pelo órgão. 

410 “[...]la verdadera fuerza normativa del orden constitucional depende centralmente de la planificación de sus 
'próprias' garantías; a veces operan eficazmente, a veces no[...]”. Cf. Idem, ibidem, p. 111.
411 Idem, ibidem, p. 112-126.
412 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 964. 
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No  Tribunal  Constitucional  venezuelano  há  maior  expressividade  no  que  toca  à

concepção da natureza política da Corte. Instituiu-se sistema pelo qual a toda a sociedade é

viável a participação. 

Esse modelo é alvo de elogios tendo em vista o critério de abertura democrática aos

elegíveis e aos alistáveis. Supridas as exigências de qualificação, qualquer cidadão pode ser

candidato ao cargo de magistrado do Tribunal Constitucional.

Apesar disso, o sistema ainda pode ser lapidado no intuito de preservar a liberdade de

conhecimento das propostas e capacidades dos candidatos no que respeita aos investimentos

em campanhas e quanto ao uso dos espaços de anúncios eleitorais, evitando que a campanha

se transforme em escolha de representantes de grandes empresas, de canais televisivos, ou

mesmo  de  partidos  políticos.  O  controle  financeiro  e  a  viabilização  de  iguais  meios  de

campanha são essenciais para a garantia da liberdade social para conhecer efetivamente as

propostas eleitorais.

Os modelos uruguaio, paraguaio e equatoriano incidem nas mesmas ressalvas feitas ao

modo de composição de magistrados da Corte Constitucional da Venezuela.

José Alfredo de Oliveira Baracho assevera que o México e a Venezuela apresentaram

avanços  positivos  e  acertos  destacáveis  no  desenvolvimento  do  processo  de  controle  de

constitucionalidade e na defesa dos direitos humanos, por terem utilizado o modelo norte-

americano,  facilitados  pela  proximidade  física  dos  Estados.  Já  os  países  de  colonização

espanhola e portuguesa não tiveram a mesma facilidade, e o desenvolvimento do sistema de

defesa da normatividade constitucional acaba por apresentar elementos tanto do modelo norte-

americano quanto do europeu, e, em ambos os casos, com inserção de aspectos peculiares a

cada estado, revelando as distinções sociais entre eles413.

A Constituição venezuelana prevê o processo de amparo, para o qual não se exige

formalidades, sendo gratuito, breve e público, podendo, inclusive, ser oral414. Destaca-se ainda

o uso da ação popular de inconstitucionalidade, atribuída a toda pessoa natural ou jurídica,

proposta diretamente no Tribunal Supremo de Justiça415. 

Gastón  Gómez  Bernales  afirma  que,  no  modelo  chileno,  questão  quanto  à

aplicabilidade  da  normatividade  constitucional  verificada  no  órgão  de  cúpula  do  Poder

Judiciário é transferida à apreciação do Tribunal Constitucional. Assim, “atribui-se aos juízes

413 BARACHO. Direito Processual... op. cit., p. 239.
414 Idem, ibidem, p. 352-353.
415 Idem, ibidem, p. 353-356.
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a  competência—e  às  partes  a  faculdade—  de  deduzir  a  questão  de  inaplicabilidade

diretamente no Tribunal Constitucional por meio de um instrumento motivado”416.

Nesse  modelo,  observa-se  composição  representativa  de  todas  as  instituições

democráticas,  inclusive  o  povo.  Três  são  representações  da  função  executiva,  quatro  dos

interesses das entidades federadas, quatro do povo (2 de livre eleição e 2 por eleição indireta

por meio da câmara dos deputados), e três designados pela Corte Suprema, que integra o

Poder Judiciário, sendo portanto, expressão dessa função.

No Chile, busca-se alcançar todas as expressões democráticas para compor o órgão de

verificação  de  conformidade  constitucional,  tutela  e  garantia  dos  direitos  fundamentais.

Destaque-se que o processo de transição democrática nesse país foi operado por meio civil, e

não por intervenção militar, como na maioria dos Estados latinos, o que exerceu influencia no

processo de democratização.

O  modelo  chileno  não  é  perfeito  em  virtude  da  ausência  de  previsão  de  meio

garantidor de expressão das minorias sociais, pois sendo os representantes escolhidos pelo

critério majoritário (tanto na votação direta pelo povo, quanto na indireta pela Câmara dos

Deputados),  fatalmente  tende  a  representar  a  maioria,  em  desprestígio  dos  interesses

igualmente democráticos da minoria.

Bernalez esclarece que a Constituição chilena situou o Tribunal Constitucional em

paralelo  com a  jurisdição  comum,  e  que  ela  previu  minuciosamente  efeitos  formais  das

sentenças  da  Corte  Constitucional  face  ao  Poder  Judiciário.  Ainda  assim  os  efeitos  das

sentenças de declaração de inconstitucionalidade são ex tunc e erga omnes. Ademais, o autor

afirma que as decisões mais parecem ser realizadas para operadores do direito que para a

sociedade em geral417. 

O mesmo autor  segue afirmando que o modelo de controle  de constitucionalidade

chileno possui duas etapas. Uma relacionada a caso concreto com efeitos exclusivos à parte,

possuindo portanto ineficácia parcial. A outra consiste na ação de inconstitucionalidade, que

pode ser proposta pelos tribunais de ofício ou pelos indivíduos em ação pública, situações nas

quais as sentenças possuem eficácia contra todos e efeitos vinculantes418. 

Observa-se, desse modo, que ao controle de constitucionalidade concentrado no Chile

416 “[...] En el nuevo modelo de jurisdición, se atribuye a los juices competencia –e las partes, facultad— para
deducir la 'cuestión' de inaplicabilidad directamente ante el TC, a través de un auto motivado[...]”. Cf. Idem ,
ibidem, p. 18. 
417 BERNALES. Gastón Gómez. Las sentencias del Tribunal Constitucional y sus efectos sobre la 
jurisdición común. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, p. 243-245.
418 Idem, ibidem, p. 251.
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é dado instrumentos de atuação democrática aos cidadãos.

Segundo o art. 94 da Lei Fundamental da Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal

compõe-se de juízes  federais  e  outros membros,  eleitos em partes iguais pelo Parlamento

Federal  e  pelo  Conselho  Federal,  desde  que  não  pertençam  ao  Parlamento  Federal,  ao

Conselho Federal ou a órgãos correspondentes de um Estado. A organização e processo do

Tribunal Constitucional são regulados por meio de lei federal.

Nos termos do art.  97 da Constituição alemã, os juízes exercem suas funções com

independência e subordinação somente à lei. São protegidos contra a destituição involuntária,

suspensão  definitiva  ou  temporária,  transferência  ou  aposentadoria,  fora  o  caso  de

aposentadoria compulsória  prevista na própria  lei  e em virtude de uma decisão judicial  e

exclusivamente por motivos e nas formas prescritos nas leis. A legislação pode fixar limites

etários, passados os quais serão aposentados os juízes nomeados com caráter vitalício. Ao

modificar-se  a  organização  dos  tribunais  ou  suas  jurisdições,  os  juízes  poderão  ser

transferidos para outro tribunal ou afastados do cargo, desde que continuem recebendo seus

vencimentos integrais419.

Desse modo, em virtude das funções materiais desempenhadas pelo órgão do Tribunal

Constitucional, esteja ou não inserido na estrutura de poder de alguma função de Estado, bem

como em razão da composição do quadro de magistrados e das consequências sociais  da

escolha do sistema, refletindo em maior ou menor consciência democrática do povo, é que

defende-se o caráter político da função desempenhada pelo tribunal constitucional, o qual não

pode  afastar-se,  por  evidente,  das  limitações  processuais  fundamentais  pré-dispostas  na

constituição de cada Estado.

A legitimidade  de  um  tribunal  constitucional  será  maior  quanto  mais  traduzir  a

democracia,  enquanto  expressão  de todos aqueles  envolvidos  e  destinatários  das  decisões

políticas,  sendo  personagem  e  produto  social.  Deste  modo,  as  estruturas  postas  sempre

comportarão alterações a fim de melhor representar as instituições sociais de modo geral. As

instituições  democráticas  de  um Estado  são  gradativamente  mais  espelho  dos  anseios  da

sociedade, quanto mais consciência política possuir seu povo.

Somada ao modelo de composição morfológica do órgão há a necessidade de controle

da decisão do órgão como expressão de democracia.  As decisões judiciais  necessitam ser

419 BRASIL. Lei fundamental da República da Alemanha. Embaixadas e consulados gerais da Alemanha no 
Brasil. Disponível em: 
<http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf>. Último 
acesso em: 03 jan. 2015.

http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf
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controladas  por  toda  a  sociedade  e  demais  institutos  estatais,  deve-se  prezar  pela

demonstração das opiniões individuais dos magistrados, com a inclusão dos argumentos e

contra-argumentos,  dissenso e consenso argumentativo fundamentado,  e  demonstração das

discussões circundantes ao desenvolvimento do direito. A argumentação balizada pelo devido

processo  funciona  como  eixo  estruturante  do  Estado  Democrático,  gerando  debate  e

deliberação plural, possibilitando o controle social das funções, com responsabilização dos

tribunais e seus agentes.

4.1.5 Jurisdição constitucional e legitimidade

Tratando de justiça constitucional e legitimidade, André Del Negri defende o não uso

da expressão  jurisdição  por  entendê-la  “excessivamente  polissêmica”.  A palavra  justiça  é

imprecisa, mítica, plurissignificativa e , por ser carregada de subjetividade, pode “induzir as

pessoas  a  acreditar  que  ela  seria  própria  de  cada  juiz  ou  tribunal  produtores  de  'tutelas'

conferidas por inteligências clínicas”. O autor complementa afirmando que “'justiça' é uma

lenda,  uma invenção humana”,  propondo a substituição do termo por jurisdição tendo em

vista que esse dispensa explicações metajurídicas e porta direitos fundamentais assegurados

na constitucionalidade brasileira420.

Seguindo  a  linha  proposta,  a  jurisdição  constitucional  é  confrontada  e  qualificada

como  antidemocrática,  destacadamente,  quando  a  atividade  é  desenvolvida  por  órgão

composto por juízes não eleitos pelo povo.

Nesse  sentido,  José  Arildo  Valadão  refere-se  à  crise  do  sistema  representativo  de

democracia no Brasil, afirmando que “corriqueiramente, quando mencionamos os avanços da

justiça  constitucional  confrontados  com  outros  poderes  constituídos,  logo  indagamos  a

respeito  da legitimidade do Poder  Judiciário,  visto que este  não é eleito  diretamente pelo

povo”421.

A legitimidade da atuação do Poder Judiciário é atribuída ao desempenho histórico em

prol da humanidade, realizado pela função ao longo do tempo, em especial, após a Segunda

Grande  Guerra,  quando  se  pode  observar  a  expectativa  da  atuação  do  Poder  Judiciário

enquanto  “representante  social  da moralidade coletiva  de forma a garantir  a  Constituição

420 DEL NEGRI, André. Teoria da Constituição e Direito Constitucional. Pref. Rosemiro Pereira Leal. Apres.
Sérgio Tiveron Juliano. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 222. 
421 VALADÃO.  José  Arildo.  A nova  função  do  recurso  extraordinário.  Coleção  Andrea  Proto  Pisani.
GRINOVER, Ada Pellegrini; CALMON, Petronio (Coord.). Vol. 8. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 18.
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como ordem imbuída de valores axiológicos”422. 

A função do Poder Judiciário, em defesa da moralidade, respaldaria-se na confirmação

histórica  de  falibilidade  do  sistema  democrático  representativo,  em  que  os  eleitos  se

distanciam dos interesses sociais, não defendendo a vontade do povo, e que,  por meio de

engodo  discursivo  de  portar  a  representação  da  vontade  do  povo,  escondem  interesses

individuais423. 

José Arildo Valadão descreve o Poder Judiciário como árbitro da sociedade, afirmando

que a jurisdição constitucional “é a única que pode, deveras aproximar a vontade do povo e a

atuação do parlamento, conduzindo a atividade legislativa em respeito às normas e Direitos

fundamentais do Homem”424.

Entende-se  que  a  qualificação  das  funções  desempenhadas  pelo  Poder  Judiciário

enquanto função de arbitragem faz presumir, equivocadamente, que este Poder não se inclui

dentre os destinatários das decisões políticas por ele tomadas, especialmente em controle de

constitucionalidade.

Para  Eugênio  Raúl  Zaffaroni  a  legitimidade  democrática  não  pode  ser  definida

unicamente pela origem de constituição do órgão, mas, muitas vezes, fundamentalmente, pela

função desempenhada. Não se deve ser indiferente à forma de seleção dos membros decisores,

mas o que ressalta é a função em decidir pelo que seja mais idôneo à democracia, o que

significa mais que a formalidade em ser composto por integrantes eleitos popularmente425.

Complementa-se o  entendimento  exposto  por  Zaffaroni  no  sentido  de que  tanto  o

aspecto de formação quanto o da função a ser desempenhada são relevantes à configuração da

legitimidade do órgão, mas acresce-se o meio pelo qual a função é desempenhada, não para

que, mas por meio da qual é realizada. 

A função  do  órgão  democrático  deve  ser  para  a  democracia,  mas  por  meio  da

democracia,  por  caminho  processual  fiscalizável  por  todos  os  destinatários  da  norma em

aspecto  amplo,  incluindo-se  também  o  povo  como  mais  uma  instituição  democrática  a

desempenhar  funções  em conjunto  com as  demais,  tal  qual  o  tribunal  constitucional  em

funções de co-autoria decisória democrática.

O  Poder  Judiciário,  como  as  demais  funções  de  Estado,  é  exercido  por  homens

422 Idem, ibidem, p. 19.
423 Idem, ibidem, p. 20.
424 Idem, ibidem, p. 23.
425 ZAFFARONI. Raúl Eugênio. Poder Judiciário. Crise, acertos e desarcetos. Trad. Juarez Tavares. Apres. 
João Marcello. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 44-45.



124

comuns, sujeitos às fraquezas naturais da qualidade humana, à influência dos ídolos426 que se

busca evitar durante o processo interpretativo. 

Portanto,  a  questão  contramajoritária  que  macularia  a  legitimidade  da  atuação  do

Poder  Judiciário,  cientificamente  considerada,  não  deve  ser  analisada  exclusivamente  do

ponto de vista histórico, de modo a retirar a visão crítica do pesquisador, dando a impressão

anticientífica de que a pura evolução da humanidade, no tempo e espaço, foi capaz de imbuir

os integrantes do Poder Judiciário de qualidades inalcançáveis aos demais homens, e que, o

Poder Legislativo não evoluiu nesse percusso, ainda que se trate da mesma humanidade, da

mesma sociedade historicamente pré-concebida427.

Nessa  senda,  a  análise  da  legitimidade  e  a  questão  contramajoritária  do  Poder

Judiciário e da jurisdição constitucional deve seguir caminho científico susceptível a críticas

argumentativas  e  contra-argumentativas,  susceptíveis  à  falseabilidade  nos  termos

popperianos428.

Ademais, todos os submetidos à constitucionalidade, em maior ou menor grau, são,

necessariamente,  interessados  em  guardar  a  ordem  principiológica  definida  em  processo

contraditório em que se garanta a ampla defesa.  Por esse motivo,  a constituição deve ser

aberta de intérpretes a possibilitar a contra-argumentação e falseabilidade de toda e qualquer

teoria capaz de expor os interesses daqueles que são alcançados pela norma(sociedade aberta

pelo direito)429, e não à exclusividade de uma instituição.

Para a Constituição não existem proprietários ou guardiões exclusivos, de modo que

cabe  a  todos  na  sociedade  (para  além do  parlamento)  o  dever  e  direito  de  resguardar  a

normatividade que possui430.

Não se pode aceitar uma sociedade em que os integrantes permitam a defesa de seus

interesses  a  terceiros,  mesmo  que  presumida  de  modo  anticientífico,  sejam considerados

superiores,  a  sociedade não pode ser  formada de  heróis,  mas  de  homens,  falíveis  e  com

concepções e teorias refutáveis.

Letícia Barrera, tratando da legitimidade das decisões da corte suprema, afirma que o

ponto central  de questionamento volta-se à  discricionariedade (arbitrariedade) com que as

426 BACON. Novum... op. cit., p. 14.
427 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 131.
428 Idem, ibidem, p. 139.
429 Idem, ibidem, p.71.
430 CARDUCCI, Michele. Corte Constitucional e política de partidos na Itália. In: In: TAVARES. André Ramos 
(Coord.). Justiça Constitucional e Democracia na América Latina. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 
413.
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decisões  são  estabelecidas  (destituição  de  técnica  argumentativa  e  teoria  linguística  na

composição das decisões), bem como ausência de justificativas para as negativas de premissas

e  argumentos,  ou  seja,  não  há  contra-argumentação  justificante  para  o  afastamento  de

determinado argumento431. 

Assim,  seguindo  na  apresentação  teórica  de  argumentos  e  contra-argumentos  em

relação à jurisdição constitucional e a questão contra-majoritária, García Pelayo defende que

um  tribunal  merece  a  qualificação  de  constitucional  quando  atua  em  conjunto  com  os

cidadãos  na  proteção  da  ideia  de  Estado  normativamente  projetada.  Deste  modo,  a

constituição estabelece um projeto de Estado e sua paralela organização política, bem como

de seu processo,  cabendo ao tribunal  constitucional resguardar a normatividade da ordem

jurídica instituidora, sem, contudo, intervir em atos políticos432.

Eugênio Raúl Zaffaroni esclarece que não se deve confundir a politização no exercício

de um poder com a partidarização política dele. Partidarizar uma função significa atribuir-lhe

parcialidade, isso deve ser evitado. Mas a qualidade política é inafastável por tratar-se de

função de direção de Estado433. 

Entende-se que,  sendo uma função política voltada a toda sociedade, inclusive aos

ocupantes  do cargo de  juiz  no tribunal  constitucional,  elas  devem devem ser  fiscalizadas

incessantemente por meio processual deliberativo democrático.

Miguel Azpitarte entende que a atuação do tribunal constitucional, como guardião da

constituição, é a garantia da estrutura ideológica proposta normativamente por ela. Possuindo,

assim, ação de freio e não de impulso no que respeita aos termos políticos de análise do

processo em si434.

Em  complemento  ao  entendimento  acima  apresentado,  Peter  Härbele  considera  a

função do tribunal constitucional enquanto tutor da normatividade constitucional, englobante

do atuar interpretativo nas interfaces de tradição e, também, de mudança, na medida em que

cria o direito, atuando como “instrumento para a publicidade e execução de mudanças”, bem

como para a persistência da tradição”435. 

431 BARRERA, Leticia. La Corte Suprema. Una etnografia del mundo judicial. Colección derecho y 
politica. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012, p. 100. 
432 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El status del Tribunal Constitucional. Obras Completas. III Vol. Centro de 
Estudios Constitucionales: Madrid, 1991, p. 2899.
433 ZAFFARONI. Poder Judiciário... op. cit., p. 94-95.
434 AZPARTITE. Tribunal Constitucional... p. 324.
435 HÄRBELE, Peter. Jurisdição constitucional como força política. In: TAVARES. André Ramos (Coord.). 
Justiça Constitucional. Pressupostos teóricos e análises concretas. Belo Horizonte: Editora Forum, 2007, 
p.74-79.
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Atualmente, com a revisão conceitual de Estado e o rompimento da ideia de soberania

absoluta  dentro  de  determinado  território,  bem  como  a  universalização  da  proteção  dos

direitos fundamentais positivados, o paradigma interpretativo volta-se à Constituição de forma

ampla, considerando a integralidade normativa que possui. Assim, o tribunal constitucional

não mais resguarda o texto constitucional, amplia qualitativamente a função para tornar-se o

zelador da normatividade expressa na constituição. 

Para Azpitarte, a concepção conceitual de jurisdição atribuída à função desempenhada

pelo tribunal constitucional conduz a uma diacronia, ainda assim expressa um salto qualitativo

à função da corte quando em comparação com a anterior concepção de legislador negativo,

corte de cassação. Representa, explica, a mudança de Estado Legal para Estado de Direito436.

Destacando semelhante aspecto, Baracho ressalta a necessidade do estudo da função

jurisdicional  constitucional  anterior  à  verificação  acerca  das  concepções  de  jurisdição,

especialmente quanto à “judicialização da política e politização da justiça”437.

A questão volta-se à análise da legitimação da atuação do Poder Judiciário na função

de guarda  da  normatividade  constitucional.  O Poder  Judiciário  se  volta  à  interpretação e

aplicação dos direitos comuns a todos, mas, os direitos fundamentais, estes que são tão caros,

duramente  surgidos  do  progresso  histórico,  necessitam  guardar  “conformidade  com  o

processo que permanece aberto para o aperfeiçoamento de seu conteúdo normativo e das

instituições e técnicas que realizam sua efetivação, conhecida pelo vocábulo garantias”438. Em

outras palavras, Baracho afirma a existência de direitos fundamentais e de garantias que não

possuem conteúdo preenchido e que para efetivá-los o preenchimento é necessário.

As garantias relacionam-se com o império da lei, o pluralismo político e a divisão de

poderes, enquanto elementos de Estado, meios de manifestação política estatal. O império da

lei, por meio dos parlamentares, garantiria a representação popular, desde que independente,

representando o pluralismo político. Aparentemente, a divisão de poderes restaria corroborada

pela previsão expressa de um Poder Judiciário com finalidade de fiscalizar os demais poderes

(pesos e contrapesos), tutelar efetivamente os direitos e garantias dos cidadãos e, por fim,

interpretar e aplicar a lei. Ações de interpretar e aplicar, controlar e oferecer tutela efetiva são

atribuídas  à  função  judicante.  Como  não  há  menção  expressa  ao  poder  Administrativo,

entende-se que cabe a este apenas executar a lei sob controle, também, do Poder Judiciário.

436 AZPITARTE. Tribunal Constitucional... op. cit., p. 320.
437 BARACHO. Direito processual... op. cit., p. 310.
438 Idem, ibidem.
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As ações atribuídas ao Judiciário são acompanhadas da expressão da imparcialidade

do juiz.  Contudo,  a  ação de julgar  envolve  muitos  elemento  objetivos  e  subjetivos.  Para

Baracho, “a própria formação do intérprete, isto é, do juiz, com seus humores, suas emoções e

seus  sentimentos,  são  compensados  através  da  decisão  colegiada.”  A compensação  aos

elementos subjetivos trazidos por um decisor unitário, seria realizada, ou consertada, por meio

de outra  decisão proferida por um grupo de magistrados,  que também possuem múltiplos

fatores subjetivos a intervir na decisão439.

A junção de valores não se converte num não valor, de modo que a decisão colegiada

não estaria livre da intervenção de elementos subjetivos capazes de deslegitimarem a decisão. 

De  outro  lado,  não  se  está  a  defender  a  neutralidade  na  atuação  do  decisor.  Tal

equívoco higienizador já foi testado e fadado ao fracasso por meio do positivismo kelseniano,

como  se  observou  no  item  2.1.  Na  linha  perfilhada  por  Popper440 busca-se  afastar  os

elementos subjetivos de moral e ética que possam prejudicar o resultado do processo crítico

argumentativo.  Os  valores  em Karl  Popper  estão  nas  soluções  encontradas  por  meio  de

parâmetro  ético-jurídico-argumentativo,  fundado  numa  teoria  linguística  balizadora  do

processo (teoria linguístico normativa do contraditório), como propõe Rosemiro Pereira Leal

para o fim de alcançar a eficácia sistêmica441.

As  falhas  dialógicas  na  comunicação  entre  juiz  e  parte  não  são  características  da

contemporaneidade. É o que se pode observar em 1968, na Itália, quando discutiam-se os

então  atuais problemas do processo civil  italiano, e naquela oportunidade,  Élio Fazzalari,

dentre  outras questões,  apontou a lentidão na duração do processo,  o  inadequado diálogo

existente entre juiz e advogado, e a inexistência de atuação cooperativa entre o juiz e parte442. 

Todas  as  questões  suscitadas  como problemas  em 1968,  na  Itália,  estão  presentes

também  no  direito  brasileiro,  especialmente,  após  o  processo  virtual,  que  amenizou

dificuldades de rito e temporais,  mas,  trouxe outras peculiares à  natureza que virtual que

apresenta. O dificultoso diálogo e cooperação entre as partes, e entre estas e o juiz, que, em

muitos casos, nunca tiveram contato pessoal, por exemplo, dificulta a realização do devido

processo por meio do diálogo443. 

439 Idem, ibidem, p. 311.
440 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 214.
441 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 5.
442 FAZZALARI, Élio(Relatori); MICHELI, Gian Antonio(Relatori); TURANO, Federico (Presidente). Gli 
attuali problemi del processo civile italiano.  Instituto Internazionale di Studi Giuridici. Dibattiti sui nuovi
problemi del diritto e dello Stato. Roma: Mario Bulzoni Editore, 1968, p.46-47.
443 Idem, Ibidem, p. 53.
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Assim,  considerando-se  as  apresentadas  dificuldades  do  processo  em  primeira

instância,  que,  indubitavelmente,  repercutem  no  processo  físico  ou  virtual,  não  restou

demonstrado como é  possível  que tais  dificuldades  dialógicas  sejam sanadas,  ou  mesmo,

amenizadas, no julgamento colegiado em que os problemas ficam ainda mais evidentes.

Trata-se da questão de  legitimidade decisória,  que,  não pode ser  alcançada com a

simples previsão constitucional de obrigatoriedade de cumprimento da decisão.

A inquietação quanto à legitimação do julgador é agravada quando se trata de decisão

acerca de direito fundamental, especialmente se a decisão possui efeitos vinculantes e eficácia

erga  omnes,  atribuídos  por  um  tribunal  com  conselho  investido  sem  a  prestigiada

representação  democrática.  O  caso  ainda  merece  maiores  delongas  em  se  tratando  de

formação por indicação, ou de composição mista, que, ao longo do tempo se converte em pura

indicação, o que passa desapercebido ou ignorado pelo povo.

Tais questionamentos  geram celeuma doutrinária  acerca do caráter  democrático ou

antidemocrático das decisões constitucionais quando o tribunal constitucional não é composto

por representantes eleitos pelo povo. 

Problema efetivo  se mostra  na  legitimação do tribunal  constitucional  para proferir

decisões  contrárias  àquelas  tomadas  pelos  “demais  'poderes'[...]  contra  a  lei  da  maioria

(função estruturante) ou diretamente contra a própria vontade popular”, ou quando realiza

medidas com caráter de definitividade444.

A  questão  contramajoritária  refere-se  à  orientação  a  ser  seguida  por  juízes

constitucionais,  no sentido de manutenção dos canais de participação popular no processo

decisório,  cabendo ao  judiciário  preservar  a  regularidade  e  igualdade  de  manifestação de

todos,  inclusive  dos  grupos  minoritários,  a  fim  de  se  resguardar  a  democracia.  Há

entendimentos  de  que  o  problema  reside  não nas  diretrizes  seguidas  pelo  juiz,  “mas  em

específico modelo de engenharia institucional para a composição e o funcionamento da justiça

constitucional”445. 

Cibele Fernandes Dias apresenta alegada qualidade antidemocrática como o aspecto

mais citado dentre as impugnações à atividade desempenhada pelo Judiciário. Isto porque as

decisões proferidas possuem caráter interpretativo  lato sensu ou criativo de normas, sendo

emitidas por representantes do Estado não eleitos pelo povo, os quais não possuem nenhum

444 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 496.
445 MEDINA,  Marcelo  Borges  de  Mattos.  Juízes  constitucionais:  legitimidade e  mandato.  In:  BIGONHA,
Antonio Carlos  Alpino; COSTA, Paula Bajer  Fernandes Martins (Org.).  Direito e política:  Divergências  e
Convergências. Rio de Janeiro: Lumen Jures Editores, 2011, p. 52.
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instrumento de controle externo à atividade judicante desempenhada446. 

O  caráter  antidemocrático  quanto  ao  primeiro  ponto  (representantes  não  eleitos

emanadores  de  normas)  representa  restrita  visão  da  significância  e  função  do  que  seja

democrático adstrito ao conceito de manifestação popular, seja direta ou indireta. O segundo

elemento, refere-se à democracia enquanto controle por meio do povo da atuação do Estado

(decorrência lógica da titularidade do poder). Em especial,  porque não há um instrumento

externo, independente, destinado a realizar a fiscalização da atividade judicante, prejudicando

ainda mais a já questionada legitimidade.

O contra-argumento apresentado à ausência de controle externo seria o de que não há

responsabilização para que se permita aos juízes a liberdade de atuar na função de controlador

do excesso de poder do legislativo na representação da maioria, agindo como realizador da

verdadeira  democracia,  já  que  está  a  resguardar  a  todos  e  à  minoria,  quando  o  Poder

Legislativo faltar na representação dos interesses deste447.

A premissa de que não se tem um controle do Poder Judiciário para que ele possa ter

liberdade em controlar  os  demais  Poderes  é  diacrônica  e  falha  em si  mesma,  na  própria

estrutura de apresentação. A justificativa à ausência de controle é dada em virtude de ser (a

ausência de controle) o único meio eficaz de se garantir liberdade na atuação fiscal. Ou seja,

há uma função desempenhada por homens que, em sua natureza  infalível, dispensa controle

externo, conquanto é apta a exercer controle em todas as demais funções, presumivelmente

falhas.  Resguardada  na  alegação  de  guarda  dos  direitos  da  minoria  na  atuação  do  órgão

parlamentar,  exercido por meio de representantes eleitos  de uma maioria  do povo, é que,

portanto, dedutivamente, frise-se, necessita de controle, já que há a presunção de prejuízo ao

direito da minoria não representada.

Não  se  está  a  questionar  a  função  criativa  desempenhada  pelo  Poder  Judiciário,

especialmente quando se considera a ausência hermenêutica adequada e correlata teoria da

linguisticidade capaz de reduzir e controlar o âmbito de liberdade existente no preenchimento

de vazios da linguagem, inclusive da constitucional, a exemplo do uso de termos permissivos

de conteúdos diversos, na ausência de normas balizadoras do processo, como a expressão

“interesse público”. 

Carlos Valder do Nascimento, exemplificando, afirma que o uso de expressões como

446 DIAS, Cibele Fernandes. A justiça constitucional em mutação. Vol. 4. Coleção Professor Álvaro Ricardo 
de Souza Cruz. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 27.
447 Idem, ibidem, p. 28.
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interesse público “não passa de mais um clichê assaz difundido no meio acadêmico, com ares

de absoluta certeza, como resultado da cultura manualesca que graça nos cursos de Direito

induzida pelo pensamento acrítico dos juristas de plantão”448.

O que se analisa é a consequência existente na função judicante e política, bem como a

responsabilização  decorrente  delas.  A relação  entre  as  funções  de  juiz  e  legislador  é  tão

intensa que se questiona a legitimidade do órgão e a ausência de fiscalização externa, quando

se trata da tripartição dos poderes advinda da interpretação dada à teoria de Montesquieu, no

sentido de que há independência e harmonia,  sendo que a existência  de uma função sem

controle rompe em absoluto qualquer harmonia, colocando um poder em situação hierárquica

superior face aos demais, e tornando inócua a função de freios e contrapesos no exercício das

funções.

No caso do Brasil, a Constituição de 1988 alinha-se à interpretação comumente dada à

teoria da separação dos poderes formulada por Montesquieu ao delegar funções a três órgãos

diversos  com  base  no  tipo  predominante  de  atividade  que  desempenham,  criando  uma

tripartite estrutura de exercício do poder do Estado. A cada parte ou órgão se chama Poder, os

três Poderes devem atuar conjuntamente de forma harmônica e independente449.

Para Jorge Miranda, as funções de Estado podem apresentar-se de forma sistemática,

considerando aquelas fundamentais ao Estado, ou seja, política e administrativa, legislativa e

jurisdicional. A função política seria exercida por atos legislativos e por atos governamentais

stricto sensu,  numa classificação singela,  atos de conteúdo normativo e  atos  de conteúdo

político. A função administrativa ficaria adstrita aos atos concernentes à gerência do Estado,

atos de estrutura interna dos órgãos estatais. Já a função jurisdicional corresponderia aos atos

jurisdicionais ou sentenças latíssimo sensu450.

A definição sistemática apresenta aparente simplicidade, contudo, o exercício dessas

funções se realiza de forma eficaz com a atuação conjunta de todos os três poderes dispostos

na Constituição.

Wilson Alves de Souza alerta  que,  embora Kelsen enquadre a função jurisdicional

como atividade administrativa do Estado, elas não se confundem, muito embora o uso da

expressão “administração da justiça” seja difundido entre muitos doutrinadores. Fundando-se

448 NASCIMENTO. Carlos Valder do. Isenção do imposto de renda dos trabalhadores da ativa em razão de
doença grave. Intr. José Souto Maior Borges. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 76.
449 SOUZA. Acesso... op. cit., p.148-149.
450 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 3ª ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 356-362.
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nos ensinamentos de Chiovenda, afirma que a atividade jurisdicional é exercida pelo estado

em  substituição  ao  cidadão,  já  a  função  administrativa  o  é  pelo  próprio  estado,  com

fundamento na lei e por meio de força direta ou indireta451.

Complementar à apresentada interpretação da atuação harmônica e independente entre

os três poderes, tem-se que a realização dos freios e contrapesos deve ocorrer também por

meio do embate argumentativo entre as distintas instituições do estado, de modo a estabelecer

um acordo quanto às questões controversas (ainda que parcial), evitando que o governo seja

realizado em última  instância  por  apenas  um segmento  da  sociedade,  ou  uma função  do

estado452. 

A despeito das manifestações das partes interessadas, em alguns casos, a decisão final

vinculativa em matéria constitucional ainda é definida pelo Poder Judiciário, que continua a

emiti-la  sem controle  externo  e  social,  fundada  na  crença  de  superioridade  intelectiva  e

emocional  de  seus  representantes  para  escolherem  o  melhor  argumento  dentre  os

apresentados. Ou seja, a apresentação de argumentos por meio das mais diversas instituições

sociais  (amicus curiae,  lobbies,  partidos políticos,  organizações  da sociedade civil,  dentre

outros)  ainda  não  é  capaz  de  excluir  o  autoritarismo  na  escolha  da  melhor  (segundo  a

concepção do “sábio-julgador”) argumentação à questão, fundado no arbítrio obrigatório do

decisor, quando não se verifica uma escolha de resolução por meio de processo em que se

resguarde o contraditório isomênico453. 

Nesse  sentido,  Leal  entende  que  o  discurso  jurídico  apresenta  significabilidade

contraditória, na medida em que atua como fiscal indeclinável das demais funções de Estado,

mas  sustenta-se  na  “recusa  judicial  infiscalizável  de  acatar  o  paradigma  teórico  da

estabilidade constitucional adotado, é deslindada pela intuição, sensibilidade e clarividência

do magistrado na esfera de sua solitária consciência”454.

Azpitarte afirma que “a função de controle desempenhada pelo tribunal constitucional

não revela um ato contra a maioria democrática definida em lei, conquanto atualiza a melhor

expressão  da  democracia  que  expressa  a  constituição”455.  Todavia,  tal  afirmativa  não  é

verificada quando a “expressão” democrática da constituição é definida por meios autoritários

451 SOUZA. Sentença civil... op. cit., p. 35-36. 
452 DIAS. A Justiça... op. cit., p. 35.
453 LEAL. Teoria processual... op. cit., p. 28. 
454 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 19.
455 “[...]la función del control del TC no concluye en un ato contra la mayoria democrática cifrada en la ley, sino
que actualiza la mejor expresión de la democracia que recoge la Constituición[...]” Cf. AZPITARTE. Tribunal 
Constitucional... op. cit., p. 334
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de imposição interpretativa,  ainda que fundamente a origem legitimativa de tal  função na

própria norma constitucional. 

A premissa principal de legitimação nos moldes historicistas postos acima se mostra

vazia e circular, ao passo que a legitimidade emerge da norma, a qual legitima a função, que é

legitimada na norma, e assim indeterminadamente, demonstrando o autoritarismo na definição

inicial  reflexiva necessária  da legitimação do órgão. Não se perquire  quanto à  origem da

norma  posta,  quanto  ao  devido  processo  legal  na  formação  dela  (devido  processo

constitucional)456, apenas a concebe como legítima, sem mais. 

A inexistência de instrumentos de controle externo à função judicante por meio dos

demais poderes e do povo, somada à qualidade criativa da função da corte constitucional,

fortalece a descrença social na estrutura do estado na tutela dos interesses sociais, o que não

representa redução do número de demandas propostas no Poder Judiciário, fazendo com que

inexista outro meio eficaz de resolução de conflito no sistema judiciário brasileiro, inclusive,

em razão da proibição constitucional da autotutela.

O caráter democrático de um governo não está limitado ao exercício das funções de

poder por meio de representantes eleitos pelo povo ou por este diretamente — democracia

representativa  e  direta.  Existem outros  instrumentos  de  exercício  da  democracia,  que  são

capazes de qualificar o Estado como democrático457. 

Se no processo decisório institutivo do órgão, a solução de escolha do caminho de

composição é alcançada por meio de discussão crítico argumentativa, aberta aos destinatários

da norma, e se o resultado desse processo (balizado em processo democrático com conteúdo

do  direito  preestabelecido  constitucionalmente)  foi  para  a  composição  de  um órgão  sem

eleição  direta  de  representantes  por  meio  do  povo,  nada  há  que  se  questionar  quanto  à

legitimidade instituinte na sua composição do órgão. Não há que se falar em democracia se

todos os elementos qualificantes são retirados do processo de formação e manutenção do

Estado.

A análise  da jurisprudência constitucional  baliza-se na verificação da função e  do

alcance dela, observa-se a legitimação do órgão para realizá-las e a legitimidade das decisões

em razão do processo de confecção.

A interpretação é acima de tudo uma função de criação por parte de quem realiza e

aplica o direito, refere-se a direito democrático de todos os que estão submetidos à norma. “Só

456 LEAL. Teoria processual da decisão... op. cit., p.27.
457 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 479.
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não há lugar para interpretação onde prepondera o arbítrio, porque aquele que detém o poder

arbitrário decide segundo sua conveniência”458. 

No contexto de interpretação constitucional por meio de tribunal específico, sobreleva-

se a importância da atuação respaldadora da comunicação, do diálogo entre as mais diversas

instituições da democracia, tendo em vista que a decisão proferida repercute no entendimento

de  todo  o  ordenamento  para  todos  que  sejam  alcançados  pela  decisão;  apresentando

consequências sociais das mais diversas ordens. 

A jurisdição constitucional é expressão política e jurídica, forma de manifestação da

soberania,  o  Poder  Judiciário  desempenha  “função  política  na  engrenagem  do  Estado,

dividindo o cenário agora,  com o Legislativo e  o Executivo”459.  A atuação jurídica não é

política apenas nessa oportunidade, ela o é sempre, em maior ou menor medida a depender da

decisão, do alcance e da eficácia. Nesse caso, destaca-se a função constitucional com efeitos

vinculantes e contra todos, tanto no processo concentrado de constitucionalidade como no

difuso quando possui essas características, no Brasil.

A jurisprudência resultante da atuação política exercida na interpretação constitucional

reflete também em quem a exerce, gera consequências no estado como um todo. A decisão

ecoa no próprio Poder Judiciário que a emite (na medida em que pode fomentar ou não a

propositura de novas demandas, a título de exemplo de percepção mobilizadora da sociedade).

A jurisdição constitucional  também pode estabilizar  situações  sociais,  como acima

exemplificado,  bem  como  coordenar  a  atuação  social,  pois  indica  ou  aponta  futuros

posicionamentos a serem adotados pelo Tribunal Constitucional. Peter Härbele afirma que a

“jurisdição constitucional pode ter sucesso na 'criação' ou na 'descoberta' do Direito, mesmo

quando adota criação ou descobertas da ciência”460.

Quanto  à  criação,  referido  autor  remete  ao  instrumentário  criado  pelo  Tribunal

Constitucional  alemão  na  apreciação  de  inconstitucionalidade  de  modo  a  atuar  ora  como

“alavanca”, ora como organizador da mudança gerada por meio da atuação constitucional461.  

Assim, além de estabilizadora e coordenadora, a tarefa desempenhada por meio de

tribunal constitucional deve ter o condão de conferir segurança jurídica social, na medida em

que estabelece parâmetros interpretativos coordenadores da atuação jurisdicional em matérias

correlatas às decididas.

458 SOUZA. Sentença Civil... op. cit., p.70.
459 VALADÃO. A nova função... op. cit., p. 28.
460 HÄRBELE. Jurisdição constitucional... op. cit., p. 77.
461 Idem, ibidem, p. 79.
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A análise da função estabilizadora da jurisprudência requer breve passagem na questão

da coisa julgada material e formal, exigindo definição de situações jurídicas.

A diferença  entre  decisão  com coisa  julgada  formal  e  decisão  com coisa  julgada

material  está  na  relação  intra  e  extraprocessual.  A primeira  refere-se  à  imutabilidade  da

decisão intraprocessual, pois não aceita mais recurso. A segunda extrapola os limites formais

do processo, ao passo que não aceita alteração intra e extraprocessual. A coisa julgada formal

está incluída na material462. 

Numa definição simplória, a coisa julgada material ocorre quando a decisão judicial

trata  determinada  questão  emergindo  na  análise  do  mérito,  de  modo  a  impossibilitar  o

ajuizamento de novas demandas com idênticas partes, objeto e causa de pedir. A coisa julgada

formal se refere à questão procedimental, representando a impossibilidade de se recorrer de

decisão qualificada pelo trânsito em julgado, mas podendo discutir a mesma questão em outro

processo.

Élio  Fazzalari  trata  da  relação  de  coisa  julgada  formal  e  material  com  base  na

retratabilidade da sentença. Sendo a coisa julgada material a qualidade de irretratabilidade da

decisão,  mas  não em decorrência  dos  efeitos  substanciais  já  produzidos  pelo  trânsito  em

julgado.  Assim,  o  trânsito  em  julgado  seria  um  “fenômeno  simplesmente  processual,

consistindo, como já mais vezes repetido, no exaurimento dos deveres da parte e dos poderes

do juiz463. 

A coisa  julgada  potencializa  os  efeitos  de âmbito  objetivo e  subjetivo  da decisão,

tornando-os incontestáveis, não como projeção substancial, mas na medida que o comando

(dispositivo) desenvolve eficácia por si mesmo. O dispositivo refere-se à eficácia externa ou

substancial, já a eficácia interna estaria relacionada com a motivação, exaurindo a atuação do

juiz e dando concretude a determinado dispositivo, tornando-o devido. “O trânsito em julgado

da sentença não inova o caráter de tais eficacias: importa somente que elas — cada uma nos

seus limites — não sejam mais passíveis de controvérsias”464. 

Em se tratando da questão material, a definição de mérito requer a motivação ainda

mais  contundente,  uma vez  que  se  trata  de  ato  de  criação.  A definição  da  coisa  julgada

extrapola o problema de mero alcance do dispositivo, pois alcança todo o conteúdo cotejado,

462 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 
Direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada.  Vol. 2. 2ª ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, p. 553.
463 FAZZALARI. Instituições... op. cit., p. 543.
464 Idem, ibidem, p. 545-546.
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sendo que a integralidade da decisão passa em julgado. O “caso” passa em julgado, incluindo

dispositivo e fundamentação da decisão,  ao passo que,  considerar qualquer dos elementos

isoladamente é considerar um “nada” jurídico465. 

Wilson  Alves  de  Souza  entende  que  à  formação  da  decisão  por  procedimento

democrático  requer  a  participação  do  cidadão,  por  si  mesmo,  ou  por  instituições

representativas,  tanto  em  casos  nos  quais  se  discutem  interesses  particulares,  quanto,  e

principalmente,  nos  casos  em  que  “estão  em  jogo  interesses  coletivos  em  toda  a  sua

dimensão”466.

A decisão proferida deve expressar  os  argumentos  jurídicos da teoria  resistente  às

contra-argumentações,  revelando-se,  após  o  processo  discursivo  crítico-argumentativo-

refutativo, na melhor decisão conhecida para o caso em questão.

Cibele Fernandes Dias afirma que a legitimidade para o Judiciário interpretar a norma

constitucional decorre da validade argumentativa, no sentido de os fundamentos da decisão

terem capacidade de formar consensos sociais467. 

Entende-se,  ampliativamente,  que  os  argumentos  da  decisão  devem  expressar  a

escolha  que  resistiu  às  críticas  realizadas  por  meio  do  processo democrático.  Deve ser  a

melhor solução para o caso após a deliberação entre co-interpretantes, co-interessados.

Os fundamentos da decisão como parte integrante da coisa julgada tem relação com a

teoria dos precedentes obrigatórios, sendo que o “precedente é a primeira decisão que elabora

a tese jurídica,  ou a  decisão que definitivamente a  delineia,  deixando-a cristalina”468.  É a

demonstração  dos  argumentos  e  contra-argumentos  abertamente  e  contraditoriamente

dispostos no devido processo, chegando à definição da teoria jurídica que melhor resolve a

questão.

A confecção  de  um  precedente  judicial  com  força  vinculante  dá-se  por  meio  de

processo judicial em que se preserve a efetiva participação dos interessados, sendo verificado

o  contraditório  na  atuação  das  partes.  Todas  as  teorias  jurídicas  apresentadas  devem ser

contra-argumentadas, chegando-se, por meio crítico argumentativo, a uma solução da causa

pela tese jurídica profundamente analisada, que pode vincular outras causas469.

O  que  é  vinculante  na  decisão  do  common  law, onde  se  originou  o  precedente

465 SOUZA. Sentença Civil... op. cit., p.223-224.
466 Idem, ibidem, p. 50.
467 DIAS. A justiça constitucional... op. cit., p. 22.
468 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 216. 
469 Idem, ibidem, p. 217.
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obrigatório,  é  a  ratio  decidendi,  e  não  a  decisão  dispositiva  em  si.  A  ratio decidendi

normalmente é construída com base em várias decisões, sendo aplicada a causas posteriores

semelhantes470.

Não se trata de uma decisão inquestionável. Outras teorias podem ser posteriormente

apresentadas  e  postas  à  crítica,  ou,  se  já  o  foram,  passam a  receber  nova  interpretação,

permitindo-se  a  revisão  de  questões  judiciais  por  meio  dos  instrumentos  técnicos

(distinguishing, overruling e  reversal)471, mas sempre em respeito ao contraditório por meio

de linguagem crítico-argumentativa.

Entende-se que a decisão precedente deve estabelecer estritamente a teoria jurídica

para  o  caso,  argumentos  contraditoriáveis  para  a  formação  da  decisão  futura,  tendo  sido

formulada por meio de processo devido, balizado no contraditório.

Em questão constitucional, tendo em vista o caráter normativo da lei fundamental, o

alcance e obrigatoriedade dados à decisão, a coisa julgada recebe contornos diversos, a fim de

evitar  o  congelamento  da  normatividade  constitucional,  o  que  seria  contrário  à  própria

natureza da juridição constitucional472.

Decerto  que  as  funções  interpretativas  e  coordenativas  da  constituição  apresentam

aspectos diversos quando se trata de controle de constitucionalidade abstrato e controle de

constitucionalidade concreto—inclusive dentro do mesmo tipo processual de controle, tendo

em  vista  as  diversas  possibilidades  de  decisões:  declaração  de  inconstitucionalidade,  ou

constitucionalidade com interpretação conforme, ou inconstitucionalidade sem declaração de

nulidade.  Cada  tipo  de  decisão  influencia  diversamente  na  eficácia  interpretativa  e

coordenativa sugerida pela corte constitucional.

A função desempenhada no controle de constitucionalidade com eficácia erga omnes e

vinculante  representa  atuação  do órgão na  função  típica  de  corte  constitucional,  ou  seja,

interpretando em última instância a norma constitucional.

Desse modo, a decisão do tribunal constitucional473 apresenta natureza de fonte de

direito, e como tal é que vincula os demais Poderes a respeitar ditas decisões em nome da

conformidade de interpretação normativo constitucional.

A decisão emanada do tribunal constitucional nesta função formula uma regra com

certo grau de abstração, capaz de ser aplicada sucessivamente a casos similares. Dentre os

470 Idem, ibidem, p. 222-225.
471 TARANTO. Precedente... op. cit., p.145.
472 AZPARTITE. Tribunal constitucional... op. cit., p. 330.
473 Idem, ibidem, p. 328.
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destinatários da força vinculante atribuída à decisão, destaca-se o Poder Judiciário, que possui

a  função  de  interpretação  normativa  no  caso  concreto— tal  cingimento  busca  garantir  a

unidade do ordenamento jurídico, proporcionando tratamento igualitário aos destinatários da

norma474.

Nesse processo, entende-se que o Poder Legislativo detém margem mais ampla de

atuação em razão da jurisprudência constitucional, na medida em que a decisão o orienta, mas

não o vincula, o que não impede que a atuação do órgão legislativo seja novamente submetida

à análise de compatibilidade constitucional, rechaçando-a. 

Já  no  que  se  refere  à  atuação  nas  funções  de  governo  e  de  administração,

desempenhadas em maior grau pelo Poder Executivo, a vinculação à decisão é mais forte,

visto que tais atuações se pautam diretamente e estritamente na interpretação constitucional de

todas as normas estatais. 

Por fim, observa-se que a obrigatoriedade da decisão constitucional alcança o cidadão,

isso em razão da relação jurídica estabelecida entre estado e povo, repercutindo na situação de

cidadão e seus correlatos deveres face ao estado que compõe, em relações verticais, e face aos

seus pares, nas relações horizontais.

Insta destacar a função de corte constitucional apartada da função do Poder Judiciário,

ainda quando exercidas pelo mesmo órgão, no que respeita à vinculação quanto a decisão

constitucional.  Pois  a  jurisprudência  constitucional  formada  na  função  de  interpretação

constitucional em última instância não se impõe à própria corte constitucional, já que a norma

constitucional formulada a partir da interpretação da decisão possui grau maior ou menor de

abstração  que  permite  a  adaptação  futura,  impedindo  um  congelamento  temporal  da

interpretação normativa475.  A mesma jurisprudência obriga a função judiciária a fim de se

manter a confiabilidade e segurança do sistema constitucional.

A não  inflexibilidade  da  interpretação  constitucional  deve  ser  tratada  com algum

cuidado a fim de se garantir  a  segurança  social  quanto ao direcionamento  constitucional.

Deve-se estabelecer, no mínimo, quórum qualificado para alteração de interpretação anterior

da corte, garantindo, assim, grau mínimo de estabilidade jurídica aos destinatários da norma.

A  legitimidade  vinculativa  da  jurisprudência  constitucional  requer  análise  de

legitimidade do próprio órgão emanador das decisões formadoras da jurisprudência. 

Parte da doutrina considera o percurso histórico e a previsão em inúmeros sistemas

474 Idem, ibidem, p. 329.
475 Idem, ibidem, p. 330.



138

jurídicos de distintos  estados da existência  de um tribunal  constitucional  como elementos

conferidores de legitimidade ao órgão476.

O percurso histórico não é suficiente para confirmar a legitimidade de um instituto. A

uma, em razão da ausência de cientificidade nessa assertiva, corroborada com a inexistência

de uma sociedade pressuposta ao Estado, a qual validaria, por atos históricos conscientes, um

instituto posterior, conformador e resultante da história. A duas, porque, não se credita ao

simples  passar  do  tempo  o  desenvolvimento  humano;  já  que  atua  face  à  história  como

colecionador477 fatos, o que implica na melhor seleção deles, nem mesmo de que se vá extrair

dessa coleção dados capazes de eleger soluções historicamente mais evoluídas em prol de

toda a sociedade. 

Rosemiro Pereira Leal alerta quanto ao mito da existência de “'livres e iguais' como

portadores  naturais  de  liberdade  e  igualdade  brotadas  de  um espaço  público  a  partir  de

acordos firmados que buscam sua forma legitimadora numa intersubjetividade de sentidos já

historicamente (culturalmente) cristalizado”478. A desconsideração de que há uma sociedade

de “falantes” e “não falados”479, entende-se, corrobora para agravar a angústia humana de não

identificação enquanto integrante e formador do Estado que se diz integrar.

A história se emerge na falibilidade de quem a interpreta. A coleção de fatos ao longo

dos tempos que possam servir ao Homem na atuação democrático-social, enquanto livres e

iguais, para o alcance da melhor solução à direção da sociedade pode incidir no mesmo erro

de apreciação valorativa. Erro que pode ser verificado naquele que interpreta por meio da

inserção de carga de valor do recebedor da história, para selecionar os fatos e para atribuir-

lhes sentido. 

Como  exposto  por  Gianni  Vattimo,  “os  realistas  pecam  justamente  pelo  pouco

realismo:  não conseguem alcançar  e  descrever  'adequadamente'  a  experiência  da  qual  ela

parte, sobre a qual se se quiser, se fundamenta”480.

A  defesa  da  legitimidade  das  decisões  do  tribunal  constitucional,  fundada  na

legitimação  do  órgão  por  meio  de  processo  histórico,  por  tais  razões,  é  frágil  e  contra

científico.

A ampla previsão de instituição com atribuições de tribunal constitucional nos mais

476 Idem, ibidem, p. 491.
477 POPPER. A sociedade aberta... op. cit., p. 267.
478 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 85.
479 Idem, ibidem.
480 VATTIMO. A tentação... op. cit., p. 20-21.
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diversos  ordenamentos  jurídicos  também não  é  elemento  justificador  de  sua  legitimação.

Ademais, ao se observar dados históricos (não como teoria legitimadora, sobretudo, como

argumento refutável de uma teoria maior) referentes, por exemplo, à escravidão no mundo,

tem-se relatos científicos de aceitação nos mais diversos ordenamentos, nas mais variadas

épocas da história, e, hodiernamente, no Brasil, é considerada prática absolutamente contrária

à dignidade humana, portanto, inconstitucional481.

Por  tal  razão,  o  argumento  de  repetição  institucional  da  corte  em  diversos

ordenamentos não serve à fundamentação científica de legitimação do órgão.

A relação a ser observada pertine à conformação da democracia no processo decisório

formador da jurisprudência constitucional. A verificação quanto ao respeito a uma teoria de

linguisticidade  democrática  inserida  do  processo  realizador  da  decisão  é  essencial  à

demonstração de preservação dos interesses democráticos inseridos na constituição.

Para início da questão deve-se partir de paradigma da autoexecutoriedade dos direitos

fundamentais positivados na Constituição. Os ideais democráticos de igualdade, liberdade,

justiça e dignidade da pessoa humana, não podem ser definidos nos termos da convicção do

julgador,  pois  já  se  encontram  assegurados  por  meio  de  título  executivo  constitucional,

devendo o poder Judiciário restaurá-los ou protegê-los em caso de mácula ou perigo, de modo

que se presume o exercício imediato de todos eles dentro de um espaço democrático482.

Bauman destaca que a democracia é essencial para a construção de uma sociedade

satisfatória por meio da discussão crítica, especialmente quanto às questões de eticidade e

justiça  social  nos  assuntos  públicos,  mas ressalva que a  democracia,  isoladamente,  não é

suficiente. Isso porque há contradição entre os valores promovidos na discussão pública e

aqueles a que a prática política serve483. 

Muitas vezes, nem mesmo há apresentação pública da questão a ser decidida, de modo

que  não  se  observa  a  realização  de  crítica  social  tendo  em  vista  a  ausência  inicial  de

conhecimento  da existência  da questão,  transferindo para  outro patamar  a  necessidade  de

apresentação de argumentos e contra-argumentos teóricos a fim de alcançar uma possível

solução ao problema.

O entendimento de Bauman exposto acima reforça a defesa para implementação de

uma  teoria  linguística  de  base  crítico-argumentativa-refutável,  balizada  em  direitos

481 Cf. WEHLING, Arno. O escravo ante a lei civil e a lei penal no império. In: WOLKMER. Antônio Carlos. 
Fundamentos da História do Direito. 3ª ed. 2ª tir. rev e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 331-350.
482 Idem, ibidem, p. 56-59.
483 BAUMAN. O mal-estar... op. cit., p. 83.
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fundamentais com conteúdo pré-estabilizados e imediatamente exigíveis, nos termos lealianos

já apresentados no item 3.2.

Referido meio mostra-se como o mais adequado, até o momento, para formação de

decisões  sociais  dentro  de  um Estado  Democrático  de  Direito,  entendido  como  “espaço

jurídico-hermenêutico de difusa e irrestrita fiscalidade, correição e executividade processuais

dos conteúdos constitucionalizados e indeturpáveis da normatividade de aplicação imediata à

realização da integração social”484, onde se deve garantir o pleno exercício do devido processo

legal anterior à eventual privação da liberdade ou dos bens que possui o indivíduo. 

Este  é  o  Estado que  serve  à  diferença,  aquele  no  qual  a  situação de  cidadão não

suprime a  de indivíduo particularizado.  O uso da  razão só  se  realiza  de  modo adequado

quando se considera a “singularidade”485.

Härbele486 entende  o  tribunal  constitucional  como  espelho  que  reflete  as  diversas

interpretações da norma constitucional conferidas pelos destinatários dela,  de modo que a

corte não deve ser mais um agente social, porém, apenas um reflexo social da normatividade. 

A  Constituição  é  guia  normativo  de  uma  sociedade  e  guardião  dos  direitos

fundamentais do cidadão, de modo que, em princípio, o primeiro a ser afastado do posto de

titular do processo de formação de uma interpretação constitucional seria aquele que não se

enquadra dentre os destinatários da norma. Por tal premissa, deve-se excluir o próprio Estado

como intérprete exclusivo no que respeita às funções governamentais, que possui obrigações

positivas de garantia e efetivação face aos direitos fundamentais reconhecidos e obrigações de

abstenção em respeito aos mesmos. Ou seja, ao Estado são criadas obrigações e restrições

com a interpretação normativa constitucional  acerca dos  direitos fundamentais,  e,  embora

deva participar como interessado, já que é um dos destinatários da norma, não pode ser o

titular absoluto da interpretação.

Para  Miguel  Azpitarte,  o  tribunal  constitucional  deve  está  apartado  da  estrutura

gerencial  do Estado, da função legislativa e de governo487.  Ainda que se trate  da atuação

gerencial  estatal,  principalmente  quando interfere  em direitos  e  interesses  de  terceiro,  há

necessariamente  que  se  garantir  o  contraditório  às  partes,  no  que  Rosemiro  Pereira  Leal

denomina de legitimidade instituinte e constituinte488. 

484 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 54.
485 BAUMAN. O mal-estar... op. cit., p. 66.
486 HÄRBELE. Hermenêutica constitucional... op. cit. p. 36-40.
487 AZPITARTE. Tribunal constitucional...  op. cit., p. 321.
488 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 11.



141

A concepção de tribunal constitucional atual possui distintas funções daquela prevista

originalmente  (corte  de  cassação),  quando  não  se  concebia  que  a  Constituição  pudesse

resguardar direitos fundamentais líquidos e certos, imediatamente exigíveis e que, portanto,

pudesse  possuir  força  normativa,  com funções  de  estabilização  e  coordenação  de  todo o

ordenamento,  segundo  Miguel  Azpitarte489,  e  com  funções  diretiva,  informativa  e  de

participação social, para Peter Härbele490. 

Segundo Azpitarte,  a  interpretação constitucional  não pode ser  produzida por  uma

simples  dedução  lógica  da  leitura  de  um único  texto,  depende da  dimensão temporal  do

conteúdo normativo, porque toda interpretação é carregada de historicidade, o que confirma a

indissolúvel  união entre  aplicação,  interpretação e  concreção da norma.  A importância  da

análise da legitimidade do tribunal constitucional e da obrigatoriedade de sua jurisprudência

está no fato de criar direito491.

Citada concepção da necessidade de interpretação com base no contexto histórico a

balizar a interpretação constitucional pode representar grave risco, na proporção em que não

considera os direitos fundamentais dispostos na constituição como já possuidores de conteúdo

e de executividade imediata. Deixando à oportunidade da decisão o delineamento do conteúdo

desses  institutos,  gerando  aberrações  jurisprudenciais  interpretativas,  flagrantemente

contrárias  aos  direitos  fundamentais.  O  entendimento  nos  termos  propostos  acima  por

Azptitarte, contraria a formação da decisão num estado democrático que tem por paradigma o

processo.

A legitimação da instituição  do tribunal  constitucional  é  pressuposto  ao estudo da

legitimidade  das  decisões  por  ele  proferidas  e  repousa  na  problemática  atinente  à

desconfiança  social  na  lei  constitucional  como  mais  uma  lei  “a  serviço  de  interesses

escusos”492. Assim, estaria o Tribunal atuando como guardião da normatividade constitucional

e controle das alterações formais.

O método desenvolvido pela teoria clássica concebia que a legitimidade conferida à

489 AZPITARTE. Tribunal constitucional... op. cit., p. 325.
490 HÄRBELE, Peter.  Jurisdição constitucional  como força política.  In  TAVARES. André Ramos (Coord.).
Justiça Constitucional: Pressupostos teóricos e análises concretas. Belo Horizonte. Fórum: 2007. cap. 3, p.
57-81.
491 “De manera general se señala la apertura ontológica de toda disposición, em virtude de su indispensable
dimensión temporal: toda regla jurídica. Nascida em un momento concreto—cargada, por tanto, de historicidad
—,  pretende,  sin  embargo,  ordenar  el  futuro.  En  este  acento  temporal  radica  la  indisoluble  unión  entre
aplicación/interpretación/concreción de la norma.[...]” Cf. AZPIRTATE.  Tribunal constitucional... op. cit., p.
332-333. 
492 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 494. 
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decisão  constitucional  se  sustentava  na  natureza  jurídica  do  órgão  de  interpretação

constitucional, e que, de fato, a demonstração da legitimação dele não seria um problema real,

já que as atribuições da corte seriam conferidas diretamente pela norma fundamental  (função

de atualizar a melhor expressão normativa-constitucional)493. 

Em  sendo  a  norma  fundamental  a  origem  e  a  razão  da  existência  do  tribunal

constitucional,  conferindo-lhe legitimidade,  na relação reflexiva,  a exclusão ou mácula de

qualquer dessas premissas reflete, imediatamente, na outra, rompendo a alegada legitimação. 

A problemática  quanto  à  legitimidade  alcança  ambos  os  institutos  (constituição  e

tribunal constitucional) nos âmbitos instituinte e constituinte de formação e constituído no que

toca à atuação. 

Questiona-se quanto à legitimidade do tribunal constitucional ser atribuída por meio

de texto da lei fundamental que não se sabe legítimo. As questões são de duas ordens. A

primeira  refere-se  à  legitimidade  do  próprio  texto  constitucional.  A  segunda,  em  se

confirmando  a  legitimidade  instituinte  por  meio  da  comprovada  legitimidade  do  texto

constitucional,  qual  seria  a  legitimidade  constituída  do  tribunal  constitucional,  quanto  à

composição dos membros máximos de decisão e ao procedimento decisivo.

Em se tratando do Brasil, quanto à primeira assertiva, demonstrou-se no item 2.3.2.2 a

ilegitimidade  institutiva  da  Constituição  Federal  do  Brasil  (produzida  por  representantes

eleitos em período de exceção, dentro de um Estado regido por norma de exceção), a qual

obteve  “legitimidade  a  posteriore da  construção  constituinte  do  Estado  Democrático  de

Direito”494, e, quanto à realização das funções do Órgão Constitucional, no Brasil, não resta

claro  o  modo  de  obtenção  dos  critérios  semânticos  decisórios,  vez  que,  “suprime-se  o

exercício  de  uma  metalinguagem, transformando  a  Lei  Codificada Civil,  por  violação  ao

devido processo no Estado Democrático de Direito, em peça exclusiva do manipulador do

sentido normativo (juiz) pela autorictas de que está investido”495.

A existência de elementos especiais nas funções da interpretação constitucional, como

a função de organizar o estado e a sociedade, que solicitariam atenção especial e muitas vezes

integração de seu conteúdo, não implica em diferença qualitativa da interpretação comparada

a  qualquer  outra  lei.  A questão  residiria  no desenvolvimento  de  um método jurídico  que

permitiria  ao  intérprete  extrair  da  norma  constitucional  o  direito  a  ser  aplicado  a  cada

493 Idem, ibidem, p. 334. 
494 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit. p. 52.
495 Idem, ibidem, p. 19.
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situação.

Azpitarte, no intuito de excluir a subjetividade encontrada na interpretação por meio

da  teoria  clássica,  defende  a  inclusão  do  elemento  da  pré-compreensão  ao  processo

interpretativo,  tornando-o  racional.  Buscou-se  a  fixação  de  um  conceito  prévio  de

Constituição, dado que a subjetividade do intérprete seria limitada pelo conceito material de

constituição já teorizado. Contudo, esse adendo à teoria não teria logrado êxito em excluir a

subjetividade das interpretações, porque continua sendo o método o maior empecilho para se

alcançar uma decisão salva da arbitrariedade do juiz496.

Citado  autor,  a  fim  de  legitimar  o  processo  de  realização  da  decisão  no  tribunal

constitucional, defende a inclusão de limites para a realização do processo, dentre os quais

estão os princípios da presunção de constitucionalidade da lei  (que limitaria a atuação do

órgão, deixando uma grande margem para o legislador), da interpretação conforme (impondo

a  salvação  quando  possível  do  dispositivo,  conferindo-lhe  uma  interpretação  conforme  a

normatividade constitucional), o uso do princípio da razoabilidade (o qual se uni ao princípio

da  proporcionalidade,  para  mensurar  a  intensidade  do  controle),  e  a  declaração  de

inconstitucionalidade sem nulidade (permite que dispositivos mantenham a lógica quando a

declaração de nulidade pode implicar na perda)497.

Por essa ótica, a legitimidade da atuação do Tribunal é atribuída por meio de fixação

de  critérios  de  oportunidade,  intensidade  e  consequências  das  decisões  em  controle  de

constitucionalidade. Nesse sentido, o autor citado ainda critica o modelo, afirmando que não

há um critério específico para aplicação dos princípios, o que diminui a utilidade dos limites

funcionais, configurando-se como instrumento a serviço da discricionariedade do julgador. De

outra parte, questiona a não fixação de um procedimento que justifique a atuação mais forte

do tribunal,  na medida em que os princípios apenas os limita  não trazendo opção para a

atuação mais ampla498.

Da  leitura  de  Azpitarte  entende-se  que  a  definição  de  limites  para  a  atuação  do

Tribunal Constitucional não justifica a legitimidade para o desempenho da função, o que só

ocorreria por meio da definição de um conceito claro de constituição. A atuação dos tribunais

constitucionais  não  guardam  discurso  coerente,  não  possui  racionalidade  narrativa,

prejudicando a funcionalidade do próprio direito constitucional499.

496 AZPITARTE. Tribunal Constitucional... op. cit., p. 334-339.
497 Idem, ibidem, p. 340-341.
498 Idem, ibidem, p.342.
499 Idem, ibidem, p. 343.
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O alcance  da  coerência  narrativa  pressupõe  a  compreensão  de  que  a  constituição

possui texto voltado à situação presente e, em sua aplicação, deve-se atualizá-lo com foco no

pacto constituinte,  que é o pacto das gerações vivas.  A jurisprudência constitucional deve

revelar  os  conceitos  constitucionais  de  que  se utilizou,  como parte  de  uma racionalidade

política concreta500.

Rosemiro  Pereira  Leal  defende em seu  método  a  necessária  legitimação em nível

institucional do órgão interpretativo e agrega a isso a garantia do contraditório nos níveis

instituintes  e  constituintes  do  direito,  firmando-se  um  pacto-sígnico,  por  meio  das  co-

instituições de conteúdos normativos processualmente enunciados501.

Peter Härbele, ao tratar da jurisdição constitucional como forma política, esclarece que

o tribunal constitucional julga em nome da lei fundamental, e, em suas decisões, participa do

processo  político,  dirigindo-o  e  sendo  por  ele  dirigido.  O  objeto  da  atuação  do  tribunal

concerne  a  uma  sociedade  de  interesses  gerais,  uma  sociedade  política,  sendo  agente  e

produto da função diretiva estatal502.

Assim,  a  interpretação  constitucional  deve  fundar-se  na  definição  material  de

constituição, e na atuação democrática diretiva consistente, em termos härbelianos, no uso da

multiplicidade de ideias e  interesses assimilados no processo hermenêutico constitucional,

transformando a sociedade em sua estrutura fundamental  em sociedade constituída.  Desse

modo a corte  constitucional  age como um tribunal  social.  Enquanto tal,  tem a função de

preservar e desenvolver com melindres o contrato social503.

É o contrato social que legitima a atuação do Tribunal representa o consenso. Mas,

diferente do que defendeu Azpitarte, não se presta apenas às relações sociais entre os vivos,

dispondo daquelas que existem com os ainda não vivos, principalmente no que se refere às

decisões relacionadas à compensação de encargos sociais504.

A verificação  da  legitimidade  da  jurisdição  constitucional  realiza-se  por  meio  de

análise quanto ao modo de proceder na tomada de decisões do órgão, considerando o processo

de  formação  como  instituição  jurídico-linguística-autocrítica  instituinte  da

constitucionalidade. O processo de construção da decisão deve se balizar na principiologia

exposta no devido processo constitucionalizado, possibilitando a construção, modificação e

500 Idem, ibidem, p. 344-345.
501 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 41.
502 HÄRBELE. Jurisdição constitucional... op. cit., p.58.
503 Idem, ibidem, p. 67.
504 Idem, ibidem, p. 67-71.
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aplicação da própria constitucionalidade505. 

As  tentativas  de  legitimação  historicista  incidem na  tentação  da  realidade,  que  é

observada na interpretação dos fatos sempre por meio de valores subjetivos inafastáveis, e,

considerando  tais  valores,  a  legitimidade  de  atuação  fundada  em  exclusiva  referência  à

evolução  histórica  da  sociedade  não  confere  resultado  seguro  pois  é  contaminada  pela

autoridade  subjetiva  da  atuação  do  intérprete506.  Afasta-se  da  mitificação  historicista

legitimadora da atuação do órgão por meio de definições postas na lei fundamental como

representações  incontestes  de  evolução  social  diretiva  e  crescente,  voltada  ao  bem-estar

social,  sempre  em cumprimento  ao  que  é  melhor  ao  homem como expressão  da  própria

natureza imanente do agir. 

Embora a interpretação da história possa e deva servir de argumento contraditável à

discussão crítico argumentativa formadora da decisão democrática aberta a toda a sociedade,

não  serve,  isoladamente,  como  fundamento  de  legitimidade  de  decisões  e  agentes  não

submetidos à refutação crítico-argumentativa.

4.1.6 Entrincheiramento e Poder Judiciário

O  entrincheiramento  (entrenchment) refere-se  à  impossibilidade  de  a  análise

interpretativa constitucional dar-se de forma reducionista, em detrimento do dever de balizar-

se no texto normativo como referencial mínimo de defesa dos direitos constituídos, no sentido

de amplitude, jamais de restrição507.

Também conhecido como cláusula de vedação do retrocesso508 e princípio da vedação

da  desnaturação  do  conteúdo  da  Constituição509,  o  entrincheiramento  coaduna-se  com  o

paradigma da estrutura dos direitos fundamentais enquanto possuidores de conteúdo mínimo

que não deve  ser  desrespeitado  na  condução  da  vida  social,  principalmente  por  meio  de

decisões  de governo,  nas  quais  se  inclui  a  interpretação constitucional  realizada  na  corte

constitucional, com eficácia erga omnes e vinculativa.

Relaciona-se  com  a  segurança  jurídica,  na  medida  em  que  não  se  pode  atribuir

505 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 99.
506 VATTIMO. A tentação... op. cit., p. 29.
507 AGRA, Walber de Moura. O entrenchment como condição para a efetivação dos direitos fundamentais.. In: 
TAVARES. André Ramos (Coord.). Justiça Constitucional. Pressupostos teóricos e análises concretas. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 23. 
508 BARROSO. Luiz Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. Contribuições para a construção 
teórico e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 172.
509 Idem, ibidem, p. 24.
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interpretação ao direito  fundamental  reducionista  de conteúdo já  conhecido.  A vinculação

desse  princípio  é  mais  voltada  à  concepção histórica  dos  direitos  fundamentais  enquanto

direitos  humanos  reconhecidos  (na  medida  em  que  os  conteúdos  são  preenchidos

historicamente)  e  não  como  direitos  fundamentais  instituídos,  tal  qual  se  defende  nesse

estudo.

José Afonso da Silva, tratando da segurança, afirma que “a segurança do direito é um

valor que exige a positividade do direito, enquanto a segurança jurídica é já uma garantia que

decorre dessa positivação”510. 

A segurança jurídica teria relação com a proteção dos direitos subjetivos, no sentido de

garantia  de  conhecimento  das  consequências  dos  atos  praticados  face  à  norma  jurídica

vigente, independente das alterações formais que o texto legal apresente511. 

Especialmente  em questões  de  interpretação  constitucional,  por  relacionar-se  com

direitos fundamentais, é que se levanta a bandeira da proibição de retrocesso. As decisões

sociais devem se pautar no respeito mínimo aos direitos fundamentais duramente perseguidos

durante a história e evolução humana. Relaciona-se à ideia de direitos humanos, na medida

em que são concebidos como evolutivos e à sociedade devem ser garantidos numa vertente

crescente de implementação.

A  concepção  desse  princípio  pressupõe  a  necessária  positivação  dos  direitos

fundamentais como garantia do reconhecimento de seus preceitos. 

Ingo Wolfgang Sarlet, tratando da segurança jurídica na interpretação da Constituição

Federal do Brasil, refere-se ao princípio da proibição do retrocesso como resultado da máxima

eficácia de todas as normas de direitos fundamentais, a qual deve ser imposta a todos os

órgãos constituídos de efetivação dos direitos, dentre eles, o legislador ordinário e os órgãos

de  decisão  jurisdicional  e  administrativa,  na  medida  em  que  podem  afetar  direitos

fundamentais subjetivos ou sociais de forma ampla. 

Observe-se,  que  a  concepção mínima  da  máxima efetividade  é  mais  ampla  que  a

proibição do retrocesso dela  decorrente,  impõe à  interpretação de direitos  fundamentais  a

prevalência daquela que mais efetividade confira aos direitos reconhecidos. Desconsiderar a

proibição de retrocesso enquanto princípio fundamental autorizaria ao Poder Público de modo

510 SILVA,  José  Afonso.  Constituição  e  segurança  jurídica.  ROCHA.  Cármen  Lúcia  Antunes  (Coord.).
Constituição e segurança jurídica. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em
homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev e ampl. 1. reimp. Belo Horizonte Fórum, 2009, p.
17.
511 Idem, ibidem, p.19.
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geral à escolha de medidas políticas em contrariedade aos direitos fundamentais postos na

Constituição de 1988, apresentando o “poder de tomar livremente suas decisões, mesmo em

flagrante desrespeito à vontade expressa do constituinte”512.

Esse princípio evita o engessamento da normatividade do direito, ou seja, o objetivo

não é a fossilização da normatividade, tanto que refere-se ao escopo teleológico da norma,

“assegurando a prestação não em seu sentido nominal, mas sim no aspecto real”513.

Percebe-se  a  conexão  existente  entre  o  princípio  da  proibição  do  retrocesso  e  a

concepção de que os direitos fundamentais possuem conteúdos mínimos, que se referem à

delimitação da densidade dos direitos fundamentais, conceito que evolui de acordo com “os

avanços  da  sociedade;  ou  seja,  este  conceito  é  histórico,  econômico,  social,  cultural”,

delimitando-se por meio de fatores “sociopolíticos-econômicos”514.

A tentativa de demarcação axiológica do conteúdo do direito é atribuída à separação

dos  poderes.  Assim,  não  se  conferiria  função  à  corte  constitucional  semelhante  àquela

atribuída ao Poder Legislativo enquanto criação normativa, de modo que, para a atuação do

judiciário a “legitimidade é haurida pelos mandamentos constitucionais como finalidade de

concretizar os direitos fundamentais”515.

A relação  da  função interpretativa  constitucional  vinculativa  e  erga omnes com o

princípio da proibição do retrocesso deve-se à função que lhe cabe de manter o status quo da

evolução  social,  por  não  ser  “órgão  nem de  avanço  e  nem de  retrocesso  das  conquistas

sociais”. Assim, a jurisprudência constitucional exerce múltipla função, indicando retrocesso

se a Constituição não estabelecer normas de conquistas sociais, ou se a Lei maior apresentar-

se  como  texto  analítico,  e  de  progresso  se  o  texto,  por  meio  da  historicidade  social,

estabeleceu meios normativos de mobilização social516.

A previsão deste princípio como meio de limite à atividade hermenêutica  é diacrônica

à concepção de evolução progressiva da humanidade. Primeiro se positiva os direitos para

garantir  segurança contra  o Poder  Público,  depois  cria-se um princípio hermenêutico  que

limita a interpretação da norma. O que se observa é a fragilidade da democracia em realizar a

512 SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia do direito  fundamental  à  segurança jurídica:  dignidade da pessoa
humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In: ROCHA.
Cármen Lúcia Antunes (Coord.). Constituição e segurança jurídica. Direito adquirido, ato jurídico perfeito
e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev e ampl. 1. reimp. Belo
Horizonte Fórum, 2009, p. 115-116.
513 AGRA. O entrenchment... op. cit. p. 32.
514 Idem, ibidem, p. 33.
515 Idem, ibidem, p. 34.
516 Idem, ibidem, p. 39.
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interpretação  constitucional,  exposta  na  criação  de  princípio  hermenêutico  aberto,  de

referência histórica evolutiva.

Essa  técnica interpretativa  demonstra  a  fragilidade  democrática  do  Brasil,  porque

conceber os limites interpretativos por meio de um princípio não pré-estabilizado, ou seja, de

um conceito flexível, é que não limita nada, porque não há técnica linguistica a efetivá-la.

A impossibilidade de compatibilização dos princípios deve-se a várias razões, dentre

as quais, destaca-se a formação positiva constitutiva dos direitos fundamentais, com conteúdo

definido  por  meio  de  processo  no  qual  se  guarde  o  contraditório  fundado  na  isonomia

(isotopia, isomenia e isocrítica)517 entre todos os interessados, conduzido por meio de uma

teoria da linguagem de efetivação do contraditório essencial à configuração do processo.

A constituição prevê direitos qualificados como fundamentais, não os reconhecendo

como desdobramentos dos direitos humanos, expressão naturalista do direito. Nesse sentido,

Rosemiro Pereira Leal destaca a importância do uso da linguagem em Popper ao afastar o que

chama de falácia naturalista consistente na possibilidade de evolução do ser para o dever-ser

por meio do simples transcorrer do tempo num espaço físico como “reveladores de verdades e

certezas no fluxo da vida humana”, bem como ao afastar a visão de que o homem funcionaria

como repositório das vivências ocorridas nesse tempo e espaço, possibilitando-lhe, em razão

de sua natureza, desenvolver meios de busca de bem-estar e felicidade humanos518.

O conteúdo dos direitos fundamentais é determinado não em razões de historicidade

mas por meio do processo,  sendo este o paradigma dialógico do estado democrático,  e o

processo é a teoria linguística-jurídica a balizar a normatividade do direito estabelecido519,

estando submetido à “fiscalidade incessante (crítico-discursiva) por linha de problematização

aberta a todos os interessados520.

Apesar da tentativa instrumental atributiva de funcionalidade prática ao postulado do

não retrocesso, verifica-se a incompatibilidade absoluta entre a ideia delineada pelo princípio

e a defesa de uma teoria da linguisticidade balizadora da formação da decisão em concepções

já  pré-estabilizadas  de  direitos  fundamentais,  alcançadas  por  meio  do  discurso  crítico

argumentativo.

4.2 ESTADO DA ARTE DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

517 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 11. 
518 LEAL. Processo como teoria... p. 20-21.
519 Idem, ibidem, p. 54.
520 Idem, ibidem, p. 29.
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O Supremo Tribunal Federal foi  instituído como órgão da República,  por meio do

Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890521, Lei Superior à época, recebendo a nomenclatura de

Supremo Tribunal Federal, a qual também é utilizada hoje522.

A Lei Fundamental subsequente, Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890523, previu a

Suprema Corte formada por quinze juízes escolhidos dentre os 30 juízes federais mais antigos

e entre cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o Senado, ou seja, com idade

superior a 35 anos, que eram nomeados pelo Presidente, com aprovação do Senado (nesse

caso a aprovação era posterior ao ato do chefe do executivo). Um dos membros do Supremo

Tribunal  Federal  era  nomeado  pelo  Presidente  da  República  para  exercer  as  funções  de

Procurador-Geral da República524. Os magistrados do Supremo Tribunal gozavam das mesmas

prerrogativas funcionais que os demais juízes, especialmente a independência funcional.

Ao  Supremo  Tribunal  Federal  tocavam  competências  jurisdicionais  comuns  e

especiais e de controle de constitucionalidade, neste caso, restringindo-se à competência para

situações em que o julgamento em última instância contrariasse a Constituição525.

O art. 9º do citado Decreto elencava, dentre as competências do Supremo Tribunal de

Federal,  na alínea  a,  a função para julgar recurso quando a decisão recorrida contrariasse

validade de tratado ou convenção, lei do Congresso Federal, ou a legitimidade de autoridade

que atue em nome da União. Nas alíneas  b e  c,  previa a competência constitucional para

julgar recurso contra decisão definitiva que questionasse face à Constituição Federal, lei ou

ato de qualquer estado, bem como, quando a interpretação da Constituição ou de lei federal,

521 BRASIL. Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890. Publíca a Constituição dos Estados Unidos do Brazil.
Senado  Federal. Disponível  em:  <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?
id=71529&norma=91702>. Último acesso em: 25 nov. 2014.
522 BECKHAUSEN, Marcelo.  O retorno da Corte de Justiça Constitucional:  perspectivas e  limitações.  In:
BIGONHA,  Antonio  Carlos  Alpino;  COSTA.  Paula  Bajer  Fernandes  Martins  (Org.).Direito  e  política:
divergências e convergências. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 64-65.
523 BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Organiza a Justiça Federal. Câmara dos Deputados.
Disponível  em:  <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-848-11-outubro-1890-499488-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Último acesso em: 25 nov. 2014.
524 “[...]Art. 5º O Supremo Tribunal Federal terá a sua séde na capital da Republica e compor-se-ha de quinze
juizes, que poderão ser tirados dentre os juizes seccionaes ou dentre os cidadãos de notavel saber e reputação,
que possuam as  condições de elegibilidade para o Senado.Paragrapho unico. Os parentes consanguineos ou
affins, na linha ascendente e descendente e na collateral até ao segundo gráo, não podem ao mesmo tempo ser
membros  do  Supremo Tribunal  Federal.  Art.  6º  O  Presidente  da  Republica  nomeará  um dos  membros  do
Supremo Tribunal  Federal  para  exercer  as  funcções  de  Procurador  Geral  da  Republica.Art.  7º  O  Tribunal
funccionará com a maioria dos seus membros. Na falta de numero legal serão chamados successivamente os
juizes  das  secções  mais  proximas,  aos  quaes  competirá  jurisdicção  plena,  emquanto  funccionarem  como
substitutos[...].” Cf. Idem, ibidem. 
525 Idem, ibidem.
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ou tratado ou convenção fosse colocado sob análise e, ao final, tenha prevalecido decisão

contrária à “validade do título, direito e privilegio ou isenção” derivados daqueles institutos526.

As previsões normativas voltavam-se à apreciação de compatibilidade constitucional sempre

por meio de um caso concreto.

Cabia ao Senado Federal a competência para julgar os membros do Supremo Tribunal

Federal nos crimes de responsabilidade e era dever do Tribunal apresentar ao Presidente da

República, anualmente, estatísticas circunstanciadas de trabalho e relatório de casos527.

Nos  termos  relatados  por  Marcelo  Beckhausen,  já  nesse  primeiro  instante,  a

composição  do quadro  de  magistrados  do  Tribunal  gerou celeuma,  dividindo  as  opiniões

quanto a formação desde a eleição indireta por membros do Senado, Poder  Legislativo e

tribunais, até decorrente de promoção de juízes estaduais, que prestigiava os estados mais

populosos. Dentre todas as opções apresentadas, vigorou o entendimento inspirado na Corte

norte-americana, pelo qual a relação deveria estabelecer-se entre a Presidência da República e

o Senado para nomeação e aprovação de juízes ao Tribunal528.

Por meio do Decreto nº 3.084, de 5 de novembro de 1898, foi aprovada a consolidação

das leis referentes às Justiça Federal, criando o recurso extraordinário, previsto para casos em

que existisse sentença definitiva sobre espólio de estrangeiro sem previsão em convenção ou

tratado,  e  nos  casos  de  competência  constitucional  já  atribuída  ao  Supremo  Tribunal

Federal529. 

Mudanças  foram trazidas  ao Tribunal  em virtude  do  golpe  de Estado de 1930.  O

Decreto nº 19.665, de 3 de fevereiro de 1931530, ato autoritário de governo, dispôs sobre a

526 “[...]Art. 9º […] Paragrapho unico. Haverá tambem recurso para o Supremo Tribunal Federal das sentenças
definitivas proferidas pelos tribunaes e juizes dos Estados:a) quando a decisão houver sido contraria á validade
de um tratado ou convenção, á applicabilidade de uma lei do Congresso Federal, finalmente, á legitimidade do
exercicio de qualquer autoridade que haja obrado em nome da União - qualquer que seja a alçada; b) quando a
validade de uma lei  ou acto de qualquer Estado seja posta em questão como contrario á  Constituição,  aos
tratados e ás leis federaes e a decisão tenha sido em favor da validade da lei ou acto;c) quando a interpretação de
um preceito constitucional ou de lei federal, ou da clausula de um tratado ou convenção, seja posta em questão, e
a decisão final tenha sido contraria, á validade do titulo, direito e privilegio ou isenção, derivado do preceito ou
clausula[...].” Cf. Idem, ibidem.
527 “[...] Art. 9º [...]V. Apresentar annualmente ao Presidente da Republica a estatistica circumstanciada dos
trabalhos e relatorio dos julgados. Art. 10. Os membros do Supremo Tribunal Federal serão julgados pelo Senado
nos crimes de responsabilidade[...].” Cf. Idem, ibidem.
528 BECKHAUSEN. O retorno... op. cit., p 66.
529 BRASIL. Decreto nº 3084 de 5 de novembro de 1898. Approva a consolidação das leis referentes á 
Justiça Federal. Senado Federal. Disponível em:    
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=46091>. Último acesso em: 25 nov. 2014.
530 BRASIL. Decreto nº 19656 de 3 de fevereiro de 1931. Câmara dos Deputados. Disponível 
em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19656-3-fevereiro-1931-508520-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Último acesso em: 25 nov. 2014.
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organização provisória do Supremo Tribunal Federal, reduzindo a onze o número de juízes, e

dividindo a Corte em turmas de cinco membros531, situação que se observa nos dias atuais.

A Lei  Magna  de  1934,  intitulada  de  Constituição  Social,  manteve  a  organização

disposta por meio do Decreto de efeitos provisórios e alterou o nome do Tribunal para Corte

Suprema532.

Citada  Constituição  trouxe  aspectos  relevantes  ao  processo  de  controle  de

constitucionalidade, os quais intervieram na estrita vinculação aos critérios do procedimento

até então adotado no Brasil, processo difuso norte-americano. Dentre as mudanças, destacam-

se a reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade, a previsão de atuação do

Senado para conferir  efeitos  erga  omnes às  decisões  do Supremo,  após comunicação por

intermédio do Procurador-Geral da República533, que ainda era membro do Tribunal, o qual,

na constituição de 1934, passou a chamar-se Corte Suprema534.

Entende-se que a exigência da reserva de plenário decorre da anterior alteração da

atuação por meio de turmas formadas por cinco membros, cabendo a reunião de todos para

apreciar  a  inconstitucionalidade,  formulação  decisória  que  se  estendeu  aos  tribunais

inferiores,  inclusive,  a  fim  de  evitar  posicionamentos  distintos  entre  turmas  do  mesmo

Tribunal, conferindo maior segurança ao cidadão e inteligibilidade ao sistema.

Dentre  as  alterações  da  Lei  Suprema  de  1934  merece  destaque  a  criação  da

representação  interventiva,  de  competência  da  Corte  Suprema  e  legitimidade  ativa  do

Procurador-Geral  da República,  tendo como objeto a  apreciação de ofensa aos  princípios

federativos e republicanos dispostos no art. 7º, alíneas a a h535, embrião da adoção do controle

531 [...]“Art. 1º Fica reduzido a onze o número de juízes do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Não
serão preenchidas as vagas que se verificarem até que o número de juízes do Tribunal fique reduzido ao deste
decreto.  Art.  2º  Os  feitos  de  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  não  envolvam  questão
constitucional, serão, até a organização definitiva do Supremo Tribunal, decididos, em primeiro julgamento, por
turmas de cinco juízes, constituídas, em cada casa relator respectivo, os revisores e os dois juízes imediatos, em
ordem de antiguidade, ao segundo revisor[...].” Cf. Idem, ibidem. 
532 BECKHAUSEN. O retorno... op. cit., p. 69.
533 CUNHA JÚNIOR. Curso de direito... op. cit., p. 302.
534 BECKHAUSEN. O retorno... op. cit., p. 71.
535“[…] Art 7º - Compete privativamente aos Estados: I - decretar a Constituição e as leis por que se devam
reger, respeitados os seguintes princípios: forma republicana representativa; b) independência e coordenação de
poderes;  c)  temporariedade  das  funções  eletivas,  limitada  aos  mesmos  prazos  dos  cargos  federais
correspondentes, e proibida a reeleição de Governadores e Prefeitos para o período imediato; d) autonomia dos
Municípios;e)  garantias  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público  locais;  f)  prestação  de  contas  da
Administração; g) possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder Legislativo para decretá-la; h)
representação das profissões[...]”. Cf. BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de
16  de  julho  de  1934.  Senado  Federal.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Último acesso em: 25 nov. 2014.
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concentrado de constitucionalidade no Brasil536.

Nessa oportunidade o Procurador-Geral da República não mais era integrante da Corte

Suprema, mas o Chefe do Ministério Público, escolhido pelo Presidente da República com

anterior aprovação do Senado Federal537.

A Constituição  outorgada  de  1937538 rompeu  com  a  vigência  do  Estado  anterior,

impondo retrocessos democráticos, dentre os quais se destaca a limitação da atuação do Poder

Judiciário,  especialmente  em  casos  de  controle  de  constitucionalidade,  quando  a  norma

impugnada e declarada inconstitucional possuísse autoria do Presidente da República e fosse

confirmada por 2/3 de cada casa legislativa. Consoante destaca Dirley da Cunha Júnior, como

o Poder Legislativo estava dissolvido,  o Presidente da República exercia  essa função por

simples decreto-lei539.

A Carta  de  1937  retomou  o  nome  do  órgão  de  cúpula  do  Poder  Judiciário  para

Supremo  Tribunal  Federal,  vedando  a  ele  o  conhecimento  de  questões  exclusivamente

políticas,  mantendo  a  cláusula  de  reserva  de  plenário540.  Essa  vedação  foi  retirada  na

Constituição de 1946, quando voltou ao uso do modelo de controle de constitucionalidade

norte-americano,  nos  moldes  expostos  na  Lei  Suprema  de  1891  e  acréscimos  de  1934.

Situação que não permaneceu por longo período, tendo em vista a Emenda Constitucional nº

16, que confirmou o controle de constitucionalidade concentrado já anunciado na previsão da

representação interventiva de 1934, com a representação genérica de inconstitucionalidade

dos atos normativos federais e estaduais, que poderia ser replicada nas constituições estaduais.

Nessa oportunidade, o regime jurídico brasileiro apresentava institutos do sistema europeu e

norte-americano de controle de constitucionalidade, o que alguns autores chamam de modelo

misto, eclético541 ou híbrido542.

Seguindo a cronologia de alterações sofridas pela Corte Constitucional, “o legislador

536 CUNHA JÚNIOR. Curso de direito... op. cit., p. 302.
537 “[…] Art 95 - O Ministério Público será organizado na União, no Distrito Federal e nos Territórios por lei 
federal, e, nos Estados, pelas leis locais. § 1º-O Chefe do Ministério Público Federal nos Juízos comuns é o 
Procurador-Geral da República, de nomeação do Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, 
dentre cidadãos com os requisitos estabelecidos para os Ministros da Corte Suprema. Terá os mesmos 
vencimentos desses Ministros, sendo, porém, demissível ad nutum[...].” Cf. Idem, ibidem.
538 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937. Presidência da 
República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao37.htm>. Último 
acesso em: 25 nov. 2014.
539 CUNHA JÚNIOR. Curso de direito... op. cit., p. 303.
540 “[...]Art 94-É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas[...]”. Cf. BRASIL.
Senado Federal. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Último acesso em: 25 nov. 2014.
541 CUNHA JÚNIOR. Curso de direito... op. cit., p. 303.
542 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 76.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao37.htm
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constituinte  brasileiro  introduziu,  em 1965,  ao  lado do controle  incidental  das  normas,  o

controle  abstrato  das  normas  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  para  a  aferição  da

Constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual”543.

Não obstante, em 24 de janeiro de 1967, nova Constituição inaugurou distinto regime

jurídico  e  político,  que,  dentre  outras  medidas,  extirpou  a  representação  genérica  de

inconstitucionalidade de atos normativos federais e estaduais, autorizada, posteriormente, nas

Constituições dos estados-membros para atos normativos municipais e estaduais, por meio da

Emenda Constitucional nº 1 de 1969544.

Destaque-se que a Emenda Constitucional nº 7 de 1977 retomou o intuito da Emenda

Constitucional nº 16, do regime de 1934, trazendo a representação para fins de interpretação

de lei ou ato normativo federal ou estadual a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal

continuou integrado ao sistema do Poder Judiciário, como se observa da disposição do inciso

I, art. 92, da Lei Fundamental, que estabelece que o Supremo Tribunal Federal é órgão do

Poder Judiciário, com função especial de dizer o direito em última instância. 

A Constituição  Federal  do  Brasil  no  Capítulo  III,  Do  Poder  Judiciário,  reserva  a

Sessão II para tratar especificamente do Supremo Tribunal Federal. Espaço no qual dispõe da

composição, competência funcional, legitimidade processual para propor ação constitucional,

bem como, e mais recentemente, do Conselho Nacional de Justiça, que possui competência

restrita para controle da função administrativa e financeira de todo o Poder Judiciário.

José Alfredo de Oliveira Baracho afirma que desde o Decreto de 11 de outubro de

1890, que criou o Supremo Tribunal Federal, o Órgão passou por período de construtivismo

judiciário545, de ampla definição jurisprudencial no sentido de conferir maior importância à

atividade constitucional do Pretório Excelso, ao passo que o Supremo Tribunal tem buscado

se encontrar  desde então por  meio de suas  próprias  decisões,  como se demonstrará  mais

adiante.

A atuação jurisprudencial criativa definidora da amplitude de sua função já pode ser

observada desde sua origem, com destaque na condução do habeas-corpus que teve decisão

criativa no sentido de ampliar a interpretação do cabimento do writ—parágrafo 22, do art.72,

da Constituição de 1891—“para ser aplicado contra qualquer ato de abuso de autoridade e não

543 MENDES, Gilmar Ferreira.  Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na
Alemanha. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 01.
544 Idem, ibidem, p. 304-305.
545 BARACHO. Direto Processual... op. cit., p. 761.
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só para aquelas decorrentes da limitação ao 'ir e vir'”. Tal postura de ampliação do  habeas

corpus, considerando-o amplamente com instrumento de proteção da cidadania, foi essencial

para o delineamento da função do Tribunal e a importância de sua jurisprudência, tanto que,

em razão dela e da amplitude que conferiu ao habeas corpus, nasceu o mandado de segurança,

remédio constitucional essencialmente brasileiro546.

Assim,  utilizou-se  Ruy Barbosa  do  instrumento  do  habeas  corpus  para  garantir  a

publicação dos discursos parlamentares de autoria dele pela imprensa. Como destaca Rubem

Nogueira, o “Constituinte de 1891 não limitou o conceito de coação ou violência, de sorte que

a  interpretação  ampliativa  de  Ruy  era  legítima  e  acabou  triunfante,  embora  não

correspondesse à concepção ortodoxa anglo saxônica”547.

Esse  curto  período  de  fortes  alterações  jurídico-políticas,  que  remetem à  reflexão

crítica acerca da relação existente entre direito e poder, marcou a origem do Supremo Tribunal

Federal. A Corte manteve as funções definidas com maior proximidade das influências norte-

americanas, ainda que, ao longo dos anos, tenha incorporado elementos do sistema europeu de

controle, culminando na disposição constituída por meio da vigente Constituição. O Supremo

Tribunal  Federal  é  órgão  de  cúpula  do  Poder  Judiciário,  exercendo  função  política  de

soberania ao dizer em última instância a interpretação do direito em conformidade com a

normatividade constitucional sem possibilidade de revisão.

Dirley da Cunha Júnior acresce que ao longo do século XX o sistema americano de

controle de constitucionalidade cedeu espaço para a expansão europeia de controle, também

chamado de controle concentrado ou sistema austríaco. Ao mesmo passo em que nos países

cujo  controle  original  era  o  concentrado  observou-se  a  expansão  do  modelo  norte-

americano548. 

Quanto ao citado questionamento acerca da relação entre direito e poder decorrente

das alterações jurídico-políticas, trata-se de resquício da concepção dogmática do Direito, em

confronto com a concepção hodierna pela qual, consoante ensina André Del Negri, o Estado

Democrático  requer  a  “quebra  da  tríade  poder-tradição-autoridade.  O  que  emerge  dessa

reflexão é que a palavra poder não tem os significados de violência que lhe deram a história

ou lhe possam dar alguns estudiosos tardios, uma vez que 'poder'  para nós é sinônimo de

supressão  de  diálogo”.  Assim,  o  autor  sugere  a  metamorfose  da  palavra  a  fim  de  que

546 Idem, ibidem, p. 762-765.
547 NOGUEIRA. Pedro Lessa e… op. cit., p. 17. 
548 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 76.
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signifique  no  contexto  da  obra  “dever,  de  respeito  à  lei  escrita  criada  pelo  povo  como

legitimador  do  ordenamento (povo  como  instância  global  de  atribuição  da  legitimidade

democrática), ou ainda como denominação de atividade ou função”549.

A situação verificada no caráter modificativo apresentado pela jurisprudência da Corte

Constitucional  evidenciou-se após a Constituição Federal do Brasil,  especialmente no que

tange ao delineamento das próprias funções de soberania. 

A existência conjunta do controle de constitucionalidade difuso com os institutos da

habeas corpus e mandado de segurança individuai e coletivo, passou a ser utilizado como

meios de defesa contra inconstitucionalidade, inclusive preventivamente550, como se viu do

caso acima relatado de Ruy Barbosa. A par disso, desde a Emenda Constitucional nº 16/1965

à  Constituição  de  1946,  no  Brasil,  se  observam  ambos  os  sistemas  de  controle  de

constitucionalidade,  situação que faz com que alguns autores  defenda a  existência  de um

sistema híbrido551. 

Ao Supremo Tribunal Federal foram previstas funções de guarda constitucional por

meio  de  controle  difuso  e  de  controle  concentrado,  ou  seja,  tanto  sob  a  influência  do

procedimento norte-americano, quanto sob influência do procedimento austríaco. 

Tais  previsões  confirmam  a  configuração  híbrida  anunciada,  com  ênfase  para  o

modelo concentrado, em razão da “possibilidade de suspender imediatamente a eficácia do ato

normativo questionado, mediante pedido de cautelar”552. No procedimento difuso, destaca-se

ao  recurso  extraordinário  como  principal  meio  de  acesso  à  jurisdição  constitucional  no

Supremo  Tribunal  Federal553,  o  qual  tem  sofrido  alterações  por  via  jurisprudencial

constitucional.

4.2.1 Processo de controle concentrado de constitucionalidade

O processo de controle concentrado de constitucionalidade é, ainda, uma novidade no

Direito brasileiro. Previsto expressamente no final século passado, passou a coexistir com o

procedimento difuso, situação determinante para a repaginação de ambos os processos, tanto

quanto à legitimidade para propor a ação de controle concentrado no Supremo, quanto no que

549 DEL NEGRI. Teoria da Constituição... op. cit., p. 35-36.
550 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1086-1087.
551 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 76.
552 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1085.
553 Idem, ibidem, p. 1100.
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pertine ao rito e às consequências de alcance e vinculação da decisão.

O controle  concentrado foi  desenvolvido para a tradição jurídica do  civil law. Em

razão das necessidades desse sistema, buscou-se a criação de um órgão especial que julgasse

questões  de  constitucionalidade  das  leis  com  eficácia  erga  omnes,  afastando  perigos  de

decisões dispares em questões semelhantes e incertezas jurídicas. Situações vivenciadas nas

frustradas tentativas de adaptação do sistema americano de controle de constitucionalidade,

vitorioso em culturas onde há tradição do stare decisis554.

O Brasil manteve-se historicamente atrelado ao controle difuso de constitucionalidade,

a experiência da Constituição de 1988 em incluir  o controle concentrado revela, não só a

consequência  da  anterior  adoção  da  ação  direta  interventiva,  mas  também  é  reflexo  da

rejeição, em alguns países, do sistema difuso por difícil adaptação cultural.

Mauro Cappelletti informa que na Alemanha, à época da Constituição de Weimar e na

Itália, em 1948 a 1956, houve breve período de experiência jurídica de controle difuso de

constitucionalidade,  mas,  diante  das  dificuldades  de adaptação,  o  sistema concentrado foi

definitivamente implantado em 1949, na Alemanha e, em 1948, na Itália555.

O controle concentrado de constitucionalidade refere-se à manutenção da segurança

do  Direito  Constitucional  Objetivo,  por  meio  abstrato,  na  medida  em  que  a

inconstitucionalidade é analisada em tese, a priori, compondo o objeto litigioso do processo556

Trata da fiscalização abstrata das leis e atos normativos do poder público em confronto

com a constituição por via principal, significando dizer que, ao revés do controle difuso em

que a questão constitucional é elemento incidental de defesa, nesse caso, ela é objeto principal

da demanda557.

O controle  concentrado de  constitucionalidade  é  previsto  no Direito  brasileiro  por

meio de cinco institutos distintos: a ação direta de inconstitucionalidade por ação (ADI), a

ação declaratória de constitucionalidade (ADC), a ação direta de inconstitucionalidade por

omissão (ADO), a ação direta de inconstitucionalidade interventiva (ADI-Interventiva), e a

arguição de descumprimento de preceito fundamental(ADPF)558.

A análise aqui proposta não é exaustiva dos processos de cada das ações de controle

554 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Trad. 
Aroldo Plínio Gonçalves. Rev. José Carlos Barbosa Moreira. 2ª ed. 2ª reimp.  Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 
1999, p. 82-83.
555 Idem, ibidem, p. 71-75.
556 VALADÃO. A nova função... op. cit., p. 2.
557 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 178.
558 Idem, ibidem, p. 186.
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concentrado, mas trata de pontos específicos voltados à legitimidade para a propositura deles

e quanto à realização da decisão resultante. 

As meios de controle  concentrado no Supremo são modos de defesa genéricos  da

normatividade  da  Constituição.  Possuem  legitimados  ativos  específicos  previstos

constitucionalmente,  e  procedimento  disposto  em  lei  e  parte  em  Regimento  Interno  do

Supremo Tribunal Federal, normativa anterior à Constituição Federal de 1988, de período de

exceção jurídico-política, continua sendo aplicada sem que passe por processo de deliberação.

Não se pode falar em devido processo legislativo para o regramento de processo de

interpretação  normativa  constitucional  estabelecido  no  Regimento  Interno  do  Supremo

Tribunal Federal. 

Para  alguns  legitimados  (confederação  sindical,  entidade  de  classe  de  âmbito

nacional), a jurisprudência do Supremo tem exigido a demonstração de pertinência temática

da questão constitucional com a atividade desenvolvida, e, para outros (Governador de Estado

e do Distrito Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa Distrital), a jurisprudência

requer que se demonstre a relevância da matéria e a pertinência da questão559. 

Análise mais aprofundada será adiante apresentada quando se questiona a qualidade

objetiva alcunhada ao controle concentrado de constitucionalidade, item 4.2.1.2.1. 

Quanto à legitimidade dessa jurisprudência criando restrições à legitimidade, entende-

se  que  a  Corte  não  manteve  correlação  com  a  utilidade  do  controle  concentrado  de

constitucionalidade em libertar a análise da questão de prejudicada lide subjetiva que lhe seja

principal, permitindo com maior amplitude a guarda da normatividade constitucional. 

Na medida em que se requer demonstração de pertinência entre atividade e relevância

da questão, passa-se à análise quanto aos interesses dos legitimados constitucionais para a

propositura  da  ação.  Assim,  a  manifestação  da  Corte,  nesse  sentido,  é  diacrônica  com a

utilidade procedimental na existência conjunta do processo difuso e concentrado de controle

de constitucionalidade, a fim de garantir a amplitude do sistema, restringindo, nessa medida, o

acesso das instituições democráticas para a formação da interpretação constitucional legítima.

 As  ações  de  controle  concentrado  possuem,  de  modo  geral,  ampla  presteza  e

celeridade processual quanto à apreciação do pedido cautelar. Nesse ponto, André Del Negri

afirma que, tanto em controle de constitucionalidade, como nos casos cautelares dispostos no

Código de Processo Civil, a cautelar é anterior e preparatória ao principal, funcionando como

559 MENDES; BRANCO. Curso de Direito... op. cit., p. 1137-1138.
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meio  de  neutralizar  eventual  perigo  na  apreciação  da  causa  principal,  aplicando-se  os

elementos  da  urgência  e  da  instrumentalidade.  Também  são  requeridos  no  controle

concentrado por meio da Lei nº 9868/99 e na própria Constituição de 1988, no art. 102, I, p560.

Embora a natureza da cautelar requeira os efeitos  ex nunc da decisão, no caso do controle

concentrado de constitucionalidade a  decisão pode ter  efeitos  prospectivos  ou retroativos,

segundo a Lei nº 9868, de 10 de novembro de 1999.

A ação direta de inconstitucionalidade intenciona verificar se determinada lei ou ato

normativo federal ou estadual contraria norma constitucional. Por meio de jurisprudência do

Supremo, firmou-se limitação temporal para a apreciação, restringindo os atos normativos pós

promulgação  da  Constituição  de  1988,  sob  a  alegação  de  que  em  sendo  o  vício  de

constitucionalidade congênito, deveria limitar-se aos atos nascidos após sua promulgação561. 

A  jurisprudência  efetuou  limitação  material  para  excluir,  consoante  texto

constitucional, a análise de ato normativo municipal, desde que não tenha se incorporado a

diplomas pós-Constitucionais. A jurisprudência do Supremo requer que os atos normativos

tenham concluído o processo legislativo de confecção, mesmo que não esteja em vigor. O

entendimento do tribunal também não admite ADI para questionar leis revogadas562.

O objeto de apreciação da ação direta  de inconstitucionalidade é estendido à ação

declaratória de constitucionalidade, à exceção das normas estaduais563. Para a ADC, tem-se

como requisito de instauração a exigência de demonstração de controvérsia judicial relevante

na interpretação da norma pelo Judiciário e a insegurança jurídica gerada por esse fato564.

Todas essas ressalvas materiais e temporais à apreciação de inconstitucionalidade por

ADI e  ADC são objeto  de  controle  concentrado  por  meio  de  ADPF,  consoante  a  Lei  nº

9882/99.

Questão interessante trata da ratificação de tratados internacionais no Brasil. Com a

inserção, por meio da EC nº 45/2004, do § 3º, art. 5º da Constituição Federal do Brasil, que

confere qualidade de norma constitucional aos tratados internacionais que se submeterem ao

critério de aprovação de Emenda Constitucional. Passou-se a questionar qual deveria ser o

tratamento  de  controle  de  constitucionalidade  das  normas  de  tratados  internacionais

incorporadas sem o regimento da EC nº 45/2004.

560 DEL NEGRI. Teoria da constituição... op. cit., p. 235-236.
561 Idem, ibidem, p. 1132-1149.
562 Idem, ibidem.
563 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1167-1168.
564 DEL NEGRI. Teoria da constituição... op. cit., p. 237.
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O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  2008,  por  meio  de  análise  em  Recurso

Extraordinário nº 466343/SP, entendeu que os tratados internacionais sobre direitos humanos

internalizados no Brasil sem o critério qualificado de emenda constitucional possuem natureza

supra legal565. Sendo, portanto, parâmetro de controle de normas, por meio do controle de

convencionalidade. 

O parâmetro de controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e

federais é diretamente a constituição, no caso da ADI.

A decisão em ADI e ADC deve ser proferida presente  quorum de instalação de oito

ministros,  e  a  proclamação  de  constitucionalidade  ou  inconstitucionalidade  depende  da

manifestação de, no mínimo, seis ministros, previsão anteriormente constante no Regimento

Interno do Supremo Tribunal Federal, reproduzido na Lei nº 9868/99566.

A decisão terá  eficácia  erga omnes e  efeitos  vinculantes  em relação aos órgão do

Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. O efeito vinculante

foi  introduzido  no  sistema  por  meio  da  Lei  nº  9868/99,  que  trata  do  procedimento  para

declaração de inconstitucionalidade. Dirley da Cunha Júnior destaca que a vinculação prevista

para a declaração de constitucionalidade, incluída no Texto Fundamental por meio da Emenda

nº 03/93, representa entendimento ampliativo legítimo tendo em vista o comum objeto de

ambas  as  ações,  guardando apenas  “sinal  trocado”.  A Emenda Constitucional  nº  45/2004

atribuiu efeito vinculante às ações567, reconhecendo o caráter dúplice ou ambivalente delas.

A declaração de inconstitucionalidade é tida como o reconhecimento de nulidade da

lei, sendo, portanto, uma decisão de natureza declaratória. Como tal produz, de regra, efeitos

repristinatórios,  restabelecendo  a  legislação  anteriormente  revogada  por  meio  da  norma

declarada  inconstitucional.  Nesse  caso,  a  decisão  pode  ter  os  efeitos  restringidos,  ou

conferidos apenas efeitos prospectivos, a partir da decisão ou de outro momento definido por

2/3 dos membros do Tribunal568.

Dirley da Cunha Júnior alerta que o uso da possibilidade de modulação dos efeitos da

decisão em controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quanto ao diferimento

da eficácia constitutiva dos efeitos da decisão, pode gerar “eventuais perigos para o cidadão”

em razão do mal uso da faculdade569.

565 Idem, ibidem, p. 1135.
566 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1162.
567 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 229.
568 Idem, ibidem, p. 229-235.
569 Idem, ibidem, p. 236.
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Na ação declaratória de constitucionalidade, a decisão procedente possui efeitos  ex

tunc, erga omnes e vinculante570. 

A Emenda Constitucional nº 3/1993 é que atribuiu eficácia  erga omnes à decisão de

procedência. Mas essa Emenda não definiu na mesma oportunidade as partes do contraditório,

despertando celeumas na doutrina no sentido de que a alteração constitucional, ao conferir

nova redação ao art. 102, I, a, da Constituição de 1988, não dispôs da contraparte processual,

mas  trouxe  efeitos  ultrapartes  e  erga  omnes  à  decisão,  redefinindo  o  conceito  de  partes

processuais571. A grande questão é que, uma vez, não dispondo da contraparte não definiu

interessados (ainda que de forma representativa) para realizar o contraditório por meio dos

destinatários da norma, principalmente, quando a decisão é pela inconstitucionalidade do ato.

Destaca Aroldo Plínio que a EC nº 3/93 ao conferir à decisão de procedência em ADC

eficácia  erga omnes acabou  limitando  o  direito  de  defesa  por  meio  do  controle  difuso

incidental  de  constitucionalidade  das  leis572.  Del  Negri,  a  despeito  de  alinhar-se  com

pensamento de Aroldo Plínio, informa que a maioria da doutrina não identifica tal prejuízo à

democracia, por considerar salutares os efeitos atribuídos573.

A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade não

são sucedâneo de ação rescisória, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois

não afeta a coisa julgada574.

As técnicas de decisão em controle concentrado são muitas, dentre elas tem-se, com

matriz  germânica,  a  interpretação  conforme  a  constituição  e  a  declaração  parcial  de

inconstitucionalidade sem redução de texto, que não se confundem. Na primeira, o Tribunal

exclui um ou mais sentidos interpretativos da norma, definindo o que é compatível com a

Constituição.  Na segunda técnica,  a  Corte  delimita  a incidência da aplicação da norma a

determinadas situações, considerando inválida a aplicação em determinadas situações575.

Também de origem alemã, há o apelo ao legislador, por meio do qual, o Tribunal ainda

não declara  a  inconstitucionalidade  da  norma,  mas  identifica  uma deficiência  que  poderá

torná-la inconstitucional, se o legislador não editar outra norma a fim de corrigi-la. Algumas

vezes estipula prazo para fazê-lo, o qual não tem caráter obrigatório576. 

570 DEL NEGRI. Teoria da constituição... op. cit., p. 237
571 Idem, ibidem, p. 238.
572 GONÇALVES. Aroldo Plínio. Nulidades do processo. Rio de Janeiro: Aide, 2000, p. 130-131.
573 DEL NEGRI. Teoria da constituição... op. cit., p. 241.
574 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 236.
575 Idem, ibidem, p. 237-238.
576 Idem, ibidem, p. 239.
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Também se verifica, a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem pronuncia

de nulidade, para os casos em que já há situação de fato consumada ou em que a declaração

de nulidade implique em agravamento no estado de inconstitucionalidade577.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão intenciona a declaração de que há

norma  constitucional  não  concretizada  em  razão  de  omissão  do  poder  público  (total  ou

parcialmente, por ausência de legislação ou de ato administrativo), resguarda desse modo a

efetivação da normatividade constitucional578.

Tal omissão também é objeto de análise por meio do mandado de injunção. Gilmar

Ferreira Mendes afirma que o ingresso do ordenamento brasileiro do mandado de injunção e

do controle de constitucionalidade por omissão “não foram precedidas de estudos criteriosos e

reflexões mais aprofundadas, afigura-se compreensível o clima de insegurança e perplexidade

que elas acabaram por suscitar nos primeiros momentos”579. 

Citada afirmativa deixa ainda assente a ausência de amplo debate argumentativo pré

instituição da Constituição Federal de 1988, sendo mais um argumento a fim de assegurar a

ilegitimidade instituinte da Constituição em razão da ausência de devido processo legiferante,

a qual, como dito, acabou por se legitimar posteriormente.

O processo para integração normativo constitucional por meio da ADO é regulado

pela Lei nº 12063/2009 que alterou a Lei nº 9868/99580.

O objeto de apreciação da ADO é amplo, incluindo omissões das quatro esferas de

poder  público  (municípios,  estados,  Distrito  Federal  e  União).  Só  se  fala  em  omissão

inconstitucional quando a medida do Poder Público for indispensável ao exercício de direito

previsto em norma constitucional.

A decisão  na  ação  direta  de  inconstitucionalidade  por  omissão  passou  por  longo

período de definição. Inicialmente, o entendimento do Supremo era somente no sentido de

que a função dele limitava-se a declarar a omissão, dando ciência ao órgão competente para

que empreendesse as medidas necessárias. No caso de órgão administrativo, o prazo é de 30

dias,  podendo ser  alterado por  questões  excepcionais,  já  para  o  órgão  legislativo  não  há

previsão  constitucional  de  prazo.  Mas  com  decisão  proferida  na  ADI  3682,  o  Supremo

estipulou prazo para que o Congresso Nacional tivesse atuação em sua função legislativa581.

577 Idem, ibidem, p. 240.
578 Idem, ibidem, p. 243.
579 MENDES; BRANCO. Curso de Direito... op. cit., p. 1174.
580 Idem, ibidem, p. 244.
581 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p.1193-1197.
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Dirley  da  Cunha  Júnior  esclarece  que  esse  último  entendimento  revela  caráter

nitidamente mandamental, impondo ao legislador em mora prazo para suprir a omissão582.

A ação direta  de  inconstitucionalidade  interventiva  originou-se  na  Constituição  de

1934  denominada  de  representação  interventiva,  tendo  sido  a  primeira  ação  de  controle

concentrado de constitucionalidade no Brasil. Esta ação objetiva preservar o cumprimento dos

princípios  constitucionais  sensíveis  (forma  republicana;  sistema  representativo;  regime

democrático;  direitos  da  pessoa  humana;  autonomia  municipal;  prestação  de  contas  da

administração pública, direta e indireta; aplicação do mínimo exigido da receita resultante de

impostos  estaduais,  compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na  manutenção  e

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde)583.

Com legitimidade atribuída ao Procurador da República, tem por objeto a análise do

descumprimento dos  princípios  constitucionais sensíveis  por  meio dos estados ou Distrito

Federal, a fim de obter a intervenção federal, que se concretiza por Decreto do Presidente da

República584.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental é ação concentrada, prevista

pela primeira vez na Constituição Federal de 1988. Inicialmente entendida como norma de

eficácia limitada,  tendo em vista a determinação legal para regulação da ação. A omissão

legislativa foi suprida com a Lei nº 9882/99, que trouxe a regulamentação de seu processo.

Por  meio  de  citada  Lei,  previu-se  a  possibilidade  de  controle  abstrato  de  atos

infralegais e concretos de todas as entidades políticas, bem como de direito ordinário pré-

existente à Constituição de 1988. Ademais, o instituto também poderia ser manejado em via

de exceção, no controle incidental junto ao Supremo Tribunal Federal.

O parâmetro de análise tanto é a Constituição, diretamente, como os “atos normativos

secundários (infralegais) e até atos administrativos, materiais ou concretos do poder público”,

por meio concentrado abstrato ou concentrado incidental a uma questão concreta585.

São legitimados para a via concentrada principal todos aqueles que o são para a ação

direita de inconstitucionalidade. Para a arguição incidental, o projeto original da Lei da ADPF

previa o acesso direto e irrestrito ao Supremo por qualquer cidadão, sob a alegação de que

houve lesão ou ameaça a direito por ato do Poder  Público.  Conquanto tal  dispositivo foi

vetado pelo Presidente da República. Assim, a propositura atual é limitada aos legitimados da

582 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 277.
583 Idem, ibidem, p. 281-282.
584 Idem, ibidem, p. 283-284.
585 Idem, ibidem, p. 299-300.
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ADI, com as mesmas ressalvas586.

A legitimidade do cidadão para a propositura da ADPF foi restringida por meio de

veto presidencial, fundamentado na alegada amplitude do rol dos legitimados para a ADIN e

na atuação do Procurador-Geral da República como “Advogado da Constituição”, podendo

representar  o  cidadão  e  garantir  a  pluralidade  democrática.  A  veto  ainda  justificou  a

inconstitucionalidade da ampliação ao possível comprometimento da capacidade funcional do

Supremo com o excesso de demandas,  o que constituiria  “inequívoca ofensa ao interesse

público”587.

Trechos transcritos do veto são suficiente para se observar a ausência de um devido

processo legislativo. 

O  uso  de  expressões  como  “interesse  público”  são  resquícios  míticos  de  uma

normatividade “em que pontos jurídicos se operam num total anonimato que ganha nome nas

metáforas criticistas e sociologistas, de  liberdade de pensamento  e de 'relações humanas e

sociais' a criar uma pauta primordial de direitos a ser recebida” e seguida por uma sociedade a

que  se  busca  preservar588.  O  mesmo  “interesse  público”  que  validou  o  veto  ausente  de

discursividade-jurídico-processual, validaria a aprovação da lei. 

Não há discursividade processual a realizar a decisão, por isso busca-se uma teoria do

processo capaz de “reger a operacionalidade constitucional brasileira (teoria processual da

constituição) e não uma teoria do discurso retirada de linguagens naturais que nada exibem de

estudos e delineamentos teóricos de Processo como paradigma de Estado Democrático”589.

A alegação de que é plural a legitimidade para propor a ADPF não sustenta a exclusão

do cidadão para a mesma ação. Também não é legítima a alegação de excesso de demanda no

Supremo. Tal afirmativa é conjectural imaginativa, pois não foi implementado o instituto de

modo a não se verificar  tal  fato.  Ademais,  ainda que ele se confirmasse outros meios  de

resolvê-lo deveriam ser tomados e não a restrição de direito fundamental constitucionalmente

amplo.

A ausência  de  processo argumentativo  deliberativo  é  evidenciado na  reiteração de

igual proposta legislativa, seis anos após o veto, por meio de Projeto de Lei nº 6543/2006, que

586 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1243-1244.
587 BRASIL. Mensagem de Veto Presidencial nº 1807/1999. Planalto. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm>. Último acesso em: 06 
jan. 2015.
588 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 77-78.
589 Idem, ibidem.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm
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já está pronto para entrar em pauta na Câmara dos Deputados590. 

À análise da ADPF, segue a verificação de seu cabimento, para o qual a Corte firmou

jurisprudência  no  sentido  de  que  o  instituto  somente  poderá  ser  manejado  de  forma

subsidiária, ou seja, inexistindo outros capazes de sanar a lesão a preceito fundamental591. 

Com o veto presidencial, a arguição de preceito fundamental pouco inova na órbita do

controle concentrado592.

É  vedada  a  intervenção  de  terceiros593 em  processo  concentrado  de  controle  de

constitucionalidade, mas, como medida legitimatória da atuação da corte e de provimento de

informações especializadas,  foram previstos os institutos do  amicus curiae e da audiência

pública, ambos submetidos à avaliação de necessidade pelo Ministro-Relator. Trata-se de não

legitimados ao processo que podem manifestar-se nele, a critério do relator considerando a

relevância da matéria e a representatividade do postulante594.

A proposta  do  amicus curiae é  conferir  maior  caráter  pluralista  e  democrático  ao

processo e, consequentemente, à decisão. A despeito da intenção original,  o procedimento

pelo  qual  ele  é  manejado  não  permite  que  as  mais  diversas  instituições  democráticas

participem do processo hermenêutico. 

É, sem dúvida, uma iniciativa em prol da pluralidade, mas reservada à análise de um

órgão unipessoal, o Relator.

A própria manifestação da instituição democrática é por si um ato constitucional e

coaduna-se  com  a  concepção  de  devido  processo  democrático.  Não  há  que  se  falar  em

democracia se as instituições democráticas necessitam de autorização para se manifestarem,

principalmente, quando fica submetida à análise de um único indivíduo.

Assim, o ato que autoriza ou nega a manifestação de co-instituições,  por meio do

590 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.543/2006. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=312308>. Último acesso em: 06 
jan. 2015.
591 CUNHA JÚNIOR. Controle... op. cit., p. 314.
592 DEL NEGRI. Teoria da constituição... op. cit., p. 248.
593A participação de terceiros no processo de controle de constitucionalidade segue uma tripla divisão: terceiros 
requerentes, intervenientes obrigatórios e informantes convocados. Os informantes convocados e os 
intervenientes obrigatórios são previstos na Constituição Federal, na Lei nº 9868/99 e na Lei nº 9882/99. Os 
primeiros são aqueles que, a critério do Relator, são convocados a prestar esclarecimentos sobre a matéria ou 
circunstância de fato. Os segundos guardam relação com a estrutura institucional do processo estabelecida na 
Constituição. Já os terceiros requerentes são os não autores da demanda que postulam formalmente a 
manifestação no feito. Cf. VALLE, Vanice Regina Lírio do; VIEIRA, José Ribas; SILVA, Alfredo Canellas 
Guilherme da; SILVA, Cecília de Almeida; MOURA, Francisco; AJOUZ, Igor. Audiências públicas e ativismo:
diálogo social no STF. Coord. Vanice Regina Lírio do Valle. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 43.
594VALLE, Vanice Regina Lírio do; VIEIRA, José Ribas; SILVA, Alfredo Canellas Guilherme da; SILVA, 
Cecília de Almeida; MOURA, Francisco; AJOUZ, Igor. Audiências públicas e ativismo: diálogo social no 
STF. Coord. Vanice Regina Lírio do Valle. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 57.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=312308
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instituto do  amicus curiae, no processo de controle  é  ato  de  interpretação constitucional,

integrante  das  funções  de  guarda  da  normatividade  constitucional.  E,  como tal,  deve  ser

produzido com base no devido processo legal. 

Nesse  sentido,  Cezar  Saldanha  Souza  Júnior  informa  que  a  tarefa  do  Tribunal

Constitucional  não  é  para  ser  desempenhada por  um órgão unipessoal595.  O que  infere  a

ilegitimidade da  decisão  de  manifestação ou autorização quanto  à  intervenção do  amicus

curiae ser decidida exclusivamente pelo Relator, que é órgão unipessoal.

É  decisão  acerca  de  direito  fundamental  cujo  conteúdo  normativo  alcança,

diretamente,  a  validade  da  decisão  principal  de  constitucionalidade,  o  referido  caráter

ilegítimo contamina a própria resolução da questão.

O ingresso do  amicus curiae pode ser autorizado com base na avaliação do Relator

acerca da relevância da matéria e da representatividade do postulante. A natureza binária dos

requisitos somada à discricionariedade do Relator em decidir pela participação restringe a

intencionada abertura dialógica com a sociedade.

Acerca  da  representatividade,  tem-se  que  esse  elemento  “não  é  objetivo;  e  só  o

reconhecimento da representatividade dará vez e voz a alguém para se manifestar em tema de

repercussão moral”. Nessa oportunidade o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal

não  tece  maiores  considerações  quanto  aos  fundamentos  e  aos  argumento  da  decisão  de

participação596.

Quanto à relevância da matéria, necessita-se de mapeamento acerca do dissenso da

questão, para fins de atividade de “enunciação do direito a ser desempenhado pela Suprema

Corte, os termos da enunciação supraindividual, assegurando um mínimo de compatibilidade

entre o que se cogite na dimensão social, e a expressão ordenadora597”.

Da  decisão  do  Relator  quanto  à  participação,  a  jurisprudência  do  Supremo  tem

entendido que cabe recurso pelo interessado (ao revés do que ocorre em audiências públicas).

A manifestação pode ser feita por memoriais e já casos de sustentação oral. Mas, da decisão

de controle de constitucionalidade, o participante não é legitimado a recorrer598.

A audiência  pública  é  prevista  nas  Leis  nº  9868/99  e  nº  9882/99  como  meio  de

manifestação social, a critério do Relator, o qual fixará data para a realização, quando ouvirá

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

595 SOUZA JÚNIOR. O tribunal constitucional... op. cit., p. 120. 
596VALLE; VIEIRA; SILVA; SILVA; MOURA; AJOUZ. Audiências … op. cit., P. 115.
597VALLE; VIEIRA; SILVA; SILVA; MOURA; AJOUZ. Audiências ...op. cit., p. 117-118.
598 Op. cit., p. 44-46.
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A previsão  legal  é  extremamente  lacônica,  refere-se  a  manifestação  por  meio  de

audiência  pública,  mas  não  esclarece  qual  a  natureza  dela  ou  quando deva  se  constituir.

Deixou espaço para que se construísse casuisticamente, servindo-se da discricionariedade das

decisões do Supremo599. 

A lacunosidade normativa permitiu que o Regimento Interno do Supremo Tribunal

Federal,  novamente,  dispusesse  de  matéria  processual  relativa  a  alto  interesse  social-

democrático,  sem  devido  processo  legal  institutivo.  A relevância  da  questão  deve-se  à

construção de sentido da Constituição em buscar debate argumentativo sob os mais diversos

ângulos de complexidade da matéria, por meio de seus destinatários.

A submissão do uso de audiência pública ao critério do Relator gera situações como a

vivenciada entre os anos de 2006 e 2011, quando o Supremo Tribunal Federal julgou 606.061

processos,  mas  realizou  apenas  cinco  audiências  públicas600.  Observa-se  que  o  ideal

vanguardista permaneceu como ideal.

A inviabilidade de recurso contra negativa de participação em audiência pública revela

situação em que a  cada  250 solicitações,  menos de 50 são autorizadas601,  e  o  argumento

utilizado para a negativa (se há argumento) não pode ser refutado pois a jurisprudência da

Corte  não  permite  recurso  para  o  indeferimento  de  participação,  ou  seja,  não  há  devido

processo.

Questões de natureza operacional não legitimam a negativa, tais questões devem ser

resolvidas  por  meios  também  operacionais  e  não  por  restrição  ou  subtração  de  direito

fundamental.

As  dificuldades  práticas  existentes  legitimam  o  desenvolvimento  de  processo

compatível com tal quadro, mas as normativas processuais devem ser decididas por meio de

processo  legiferante  democrático,  e  não  por  decisão  discricionária  do  relator  ou  por

determinação  de  Regimento  Interno  da  Corte,  que  passam  a  apresentar  força  normativa

vinculante quanto à limitação do acesso ao processo de interpretação constitucional.

O uso das instituições do amicus curiae e da audiência pública é atribuída ao “ideal de

constitucionalismo cooperativo”,  tanto por meio do diálogo institucional  como do diálogo

social602. Conquanto as limitações observadas ao uso de tais institutos e o meio não processual

599VALLE; VIEIRA; SILVA; SILVA; MOURA; AJOUZ. Audiências públicas ...op. cit., 2012, p. 47.
600 RAIS. Diogo. A sociedade e o Supremo Tribunal Federal. O caso das audiências públicas. Pref. André 
Ramos Tavares. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 44-45.
601 VALLE; VIEIRA; SILVA; SILVA; MOURA; AJOUZ. Audiências públicas... op. cit. p. 113.
602 Idem, ibidem, p. 41.
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pelo qual elas são impostas, retiram-lhes parcela da importância como elementos de diálogo

social e de legitimação das decisões. De  modo  que  as  decisões  de  controle  de

constitucionalidade continuam a carecer de atribuição de legitimidade democrática.

4.2.2 Processo de controle difuso de constitucionalidade

O genuíno processo de controle difuso caracteriza-se, especialmente, pelo fato de a

competência para apreciação da constitucionalidade ser atribuída indistintamente a todos os

órgãos do Poder Judiciário que tenham jurisdição para a causa principal, podendo aferir a

constitucionalidade da norma questionada em relação de prejudicialidade à questão principal.

Nesse procedimento, necessita-se de uma causa principal que apresente nexo de causalidade

com  uma  norma  constitucional  (ou  sua  ausência)  e  que  essa  relação  refira-se  ao

questionamento de constitucionalidade. Assim, incidentalmente a questão é aferida603. 

O controle  difuso,  portanto,  é  exercido  incidenter  tantum,  como meio  de  exceção

amplo, abrangendo qualquer defesa para conter uma lesão ou ameça a um direito. O incidente

desenvolve-se com base numa ação principal para a qual age como fundamento ou causa de

pedir, não podendo ser a questão da lide um si mesma604. 

Por tal modelo, o Poder Judiciário não anula a lei, apenas declara o reconhecimento de

uma nulidade pré-existente, tendo, originalmente, efeitos retroativos à promulgação da lei,

efeitos ex tunc, meramente declaratórios e de nulidade605.

A decisão proferida incidentalmente geraria efeitos entre as partes, exclusivamente.

Tal  situação  fez  com que  Dirley  da  Cunha Júnior  destacasse  a  incompletude  do  sistema

original,  consistente  na  exigência  de  uma  causa  principal  para  se  aferir  uma

inconstitucionalidade,  de  modo  a  permitir  que  gravames  à  normatividade  constitucional

fossem mantidas no sistema ou por eventual inércia daquele que tem o direito maculado, ou,

por ausência de causa concreta que lhe seja principal, e, ainda, tendo em vista que a causa era

definida  para  cada  parte  que  a  suscitasse,  o  sistema  legitimaria  que  situações  idênticas

recebessem tratamentos diferenciados, em razão da não atribuição de efeitos  erga omnes e

vinculantes às decisões606.

O mesmo autor, entretanto, informa que já há muito, no país de origem, o processo de

603 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 71-76.
604 Idem, ibidem, p. 116-117. 
605 Idem, ibidem, p. 85.
606 Idem, ibidem, p. 75.
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controle de constitucionalidade difuso apresenta institutos capazes de equilibrar esse possível

tratamento  divergente  entre  cidadãos,  por  meio  do  sistema  do  stare decisis e  da  força

vinculante dos precedentes da decisão607.

Ademais, nos Estados Unidos, o uso reiterado do instituto da injunction como meio de

controle  de  constitucionalidade  preventivo,  no  sentido  de  garantir  a  declaração  de

inconstitucionalidade da lei antes da execução, dirimiu a inexigibilidade da existência de uma

controvérsia  para  declarar  a  inconstitucionalidade,  alterando  a  rotina  de  controle  de

constitucionalidade daquele país608.

Entende-se  que  a  inicial  aparência  do  rito  procedimental  difuso  sugere  maior

possibilidade  de  acesso  do  cidadão  à  análise  de  questão  constitucional  que  o  impeça  de

exercer direito ou que o macule. Assim, havendo uma causa principal e correlata a ela uma

questão constitucional prejudicial à principal, esta será incidentalmente analisada pelo juízo

competente à demanda prejudicada, tendo a decisão quanto à coisa julgada efeitos exclusivos

entre as partes processuais.

O processo difuso de controle de constitucionalidade pátrio necessita da existência de

questão concreta de inconstitucionalidade, uma situação subjetiva de interesses decorrente de

“situação jurídica objetiva”609.

Desse modo, referido processo possui como requisito subjetivo de admissibilidade a

existência  de  uma  questão  concreta  judicializada,  que  tenha  como  elemento  incidental

prejudicial  a  declaração  de  constitucionalidade  ou  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato

normativo. A questão incidental deve ser suscitada pelas partes ou pelo Ministério Público,

podendo  também  ser  conhecida  ex  officio pelo  juiz  ou  tribunal.  Nesse  caso  a

inconstitucionalidade somente poderá ser declarada por maioria absoluta de seus membros

(em existindo órgão especial  para a  demanda constitucional,  requer-se o voto da  maioria

absoluta dele)610. 

Citado  requisito  é  entendido  como  condição  de  eficácia  da  decisão  de

inconstitucionalidade,  para  a  qual  o  Supremo  Tribunal  Federal  limitou  a  abrangência  da

norma  constitucional,  dispondo  que,  se  a  norma  já  recebeu  tratamento  quanto  à

constitucionalidade  pela  Corte  Máxima,  em  controle  incidental  ou  concentrado,  ou  pelo

plenário ou órgão especial  do próprio tribunal  em que a  questão espera ser decidida,  em

607 Idem, ibidem, p. 74.
608 MENDES.; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1086-1087.
609 Idem, ibidem, p. 1088.
610 Idem, ibidem, p. 1089-1090.
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controle  incidental,  não há  a  obrigatoriedade da reserva de  plenário.  Posteriormente,  esse

entendimento foi normatizado na lei nº 9756/98611. Destaque-se que se o tribunal for alterar o

entendimento anteriormente firmado, a reserva de plenário se faz necessária, já que trata-se de

nova análise de constitucionalidade.

Dirley da Cunha Júnior pontua que, no caso do recurso extraordinário, a análise de

ofício  da  questão  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  requer  o  prequestionamento.  Assim,  o

Supremo não pode  suscitar  controle  de  constitucionalidade  incidental612.  O autor  ressalva

ainda  a  limitação  aposta  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  para  apreciação  de

constitucionalidade por meio de recurso especial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal

entende como situação de usurpação das funções a ele fundamentalmente previstas613.

A disposição  legal  ainda  mereceu  ajuste  jurisprudencial  por  meio  do  Supremo,

expressa na  Súmula  Vinculante nº  10,  a  qual  dispõe que “viola  a  cláusula  da  reserva  de

plenário (CF, art.  97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora, não declare

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua

incidência no todo ou em parte”.

No  processo  incidental,  o  uso  dos  remédios  constitucionais  de  garantia  é  mais

frequente, em comparação com ações ordinárias comuns, em virtude da maior celeridade no

processamento por meio do rito sumário. Tais institutos podem ter manejamento individual ou

coletivo,  por  entidades  ou  órgão  legitimados,  como  substitutos  processuais  na  defesa  de

direitos  ou  interesses  dos  substituídos.  A exemplo,  tem-se:  ação  popular,  mandado  de

segurança, ação civil pública e mandado de injunção614.

A ação popular é instrumento judicial  típico do exercício da cidadania,  ao qual se

exige o cumprimento das obrigações cívicas, militares e eleitorais, obrigadas por lei615. Por

meio dela, salvo no julgamento de improcedência por ausência de prova, a decisão fará coisa

julgada erga omnes. 

A ação civil pública é instrumento hábil para a defesa de interesses difusos e coletivos

por  meio  daqueles  legitimados  processualmente  na  lei.  A matéria  a  ser  tratada  por  esse

instituto depende da conceituação e enquadramento do que venha a ser interesses difusos e

coletivos, muito embora a possibilidade de gerar efeitos individuais não se confunde com os

611 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit. p. 158.
612 Idem, ibidem, p.157.
613 Idem, ibidem, p. 157
614 Idem, ibidem, p. 117-118.
615 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 450.
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tipos  de  ações  subjetivas,  já  que  a  parte  ativa  não  atua  na  defesa  de  interesse  próprio,

entrementes,  como  substituto  processual  na  defesa  de  interesse  público  devidamente

caracterizado. O legislador conferiu à sentença em ação civil pública efeitos erga omnes616.

A jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  expressou-se  no  sentido  de  que  o

controle genérico de constitucionalidade é atuação política de Corte exclusiva e que a defesa

de interesse amplo e não subjetivo por meio da ação civil pública extrapola a questão da

aplicação de lei ao caso concreto, por não se referir a caso concreto. Em virtude de se tratar de

interesse público defendido por essa ação, resta nula qualquer possibilidade de se delimitar a

abrangência dos efeitos da decisão. A decisão deve ser dotada de eficácia geral e abstrata. Tal

entendimento leva à conclusão de que uma decisão acerca de situação concreta, não subjetiva,

em qualquer instância judicial, pode receber eficácia geral e abstrata, o que não é autorizado

pela Constituição nem mesmo ao Supremo Tribunal Federal em causa subjetiva617.

A jurisprudência constitucional veio a firmar-se no sentido de que a ação civil pública

somente pode trazer a questão incidental de constitucionalidade quando na defesa de direitos

individuais  homogêneos,  pois  na  defesa  de  direitos  difusos  ou  coletivos  representaria

sucedâneo  à  ação  concentrada  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  Federal,

subvertendo o sistema de controle de constitucionalidade adotado618. Naquelas situações, às

sentenças será conferida eficácia vinculante e  erga omnes limitada ao âmbito territorial de

competência do órgão prolator619.

Dirley  da  Cunha  Júnior  manifesta  discordância  do  entendimento  exposto  pelo

Supremo, uma vez que, independente de tratar-se de direito “difuso, coletivo, ou individual

homogêneo,  sempre  é  possível  o  controle  de  constitucionalidade  em  sede  de  ação  civil

pública,  desde  que,  evidentemente,  a  questão  constitucional  seja  suscitada  como  mero

incidente ou questão prejudicial do objeto principal da demanda”, de modo que o objeto da

lide não se confunde com o das ações abstratas de controle de constitucionalidade620.

Gilmar Ferreira Mendes observa que, nas questões em que se verifica possibilidade de

conflito de decisões em controle difuso em órgãos diversos do Poder Judiciário, e, ao mesmo

tempo, em controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, há a necessidade “de abertura

de um diálogo ou de uma interlocução entre os modelos difuso e abstrato” a fim de que se

616 Idem, ibidem, p. 1124.
617 Idem, ibidem, p. 1125.
618 CUNHA JÚNIOR. Controle de constitucionalidade... op. cit. p.124.
619 Idem, ibidem, p. 119-122.
620 Idem, ibidem, p. 125-126.
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evitem posicionamentos contraditórios entre eles621. 

Tal possibilidade é identificada em situações, nas quais a decisão em controle difuso

possa dotar-se de eficácia ampla e geral, é o caso de questão incidental de constitucionalidade

suscitada em ação civil pública. Caso em que seria possível a suspensão do processo no qual a

questão  incidental  de  constitucionalidade  está  sendo  discutida,  sendo  encaminhada  ao

Supremo Tribunal Federal622. 

Tal  proposta,  como  qualquer  alteração  legislativa,  deve  ser  submetida  a  devido

processo,  garantido  o  exercício  da  democracia  balizada  em  direitos  fundamentais  pré-

estabilizados. 

O procedimento de alteração legislativa proposto deve ser balizado por pressupostos e

condições de validade, o que não significa a simples regularidade formal dos atos, porém,

aquela observada na existência de determinados elementos do contraditório em cada ato. 

Trata-se de processo com respeito a elementos estruturais e configurativos nos termos

sistematizados  por  André  Del  Negri,  sendo  que  “os  elementos  figurativos  subjetivos

(elementos de constituição) incluem as partes (povo e seus representantes) e o Ministério

Público como instituição apta a fiscalizar o cumprimento da lei”623.

A Constituição de 1988 possibilitou o controle de constitucionalidade face à omissão

do legislador, estabelecendo a chamada declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia

de nulidade, quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos

e das liberdades constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à

cidadania por meio do mandado de injunção624.

Na  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  inicialmente  entendeu-se  que  a

decisão  resultante  em  norma  geral  ou  concreta  não  poderia  ser  acolhida  pois  não  era

compatível com o princípio da divisão de poderes e da democracia, inclusive, em razão da

inexistência de “norma constitucional autorizativa para a edição de regras autônomas pelo

juizado, em substituição à atividade do legislador”, o que confronta o princípio da reserva

legal625.  Firmou-se  o  entendimento  de  que  a  decisão  deveria  limitar-se  a  constatar  a

inconstitucionalidade da omissão626.

621 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1127.
622 Idem, ibidem.
623 DEL NEGRI. André. Controle de constitucionalidade no processo legislativo. Teoria da legitimidade 
democrática. 2ª ed. rev. ampl. Pref. Rosemiro Pereira Leal. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 148-153. 
624 MENDES; BRANCO. Curso de direito..., op. cit., p. 1201.
625 Idem, ibidem, p.1204.
626 Idem, ibidem, p. 1204-1205.
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Posteriormente, o Supremo passou a fixar prazo a fim de que o Poder Público suprisse

a lacuna legislativa.  E,  por  fim,  após  a  fixação de prazo,  mantida a  ausência de atuação

normativa integrativa, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o requerente passaria a gozar

do direito não exercido em virtude da omissão inconstitucional. Tal delineamento construtivo

jurisprudencial definiu-se por meio da atuação do Supremo no sentido da possibilidade de

regulação normativa provisória pelo Judiciário627.

Atualmente,  o  que se verifica  na  jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  é  a

possibilidade de decisões surtirem efeitos não somente para a parte que a impetrou, mas para

outros casos idênticos ou semelhantes, de modo que, uma decisão em ação subjetiva pode

dotar-se de “dimensão objetiva com eficácia  erga omnes,  que serve tanto quantos forem os

casos que demandem a superação de uma visão geral do Poder Público, seja em relação a uma

determinada conduta, seja em relação a uma determinada lei”628.

Dentre os institutos do controle difuso de constitucionalidade,  destaca-se o recurso

extraordinário, previsto na Constituição de 1988 como principal meio de acesso à jurisdição

constitucional  no Supremo Tribunal Federal,  interessando especialmente a esse estudo em

razão das diversas alterações a que foi submetido ao longo da vigência da Constituição.

O recurso  extraordinário  encontra-se  presente  nos  mais  diversos  ordenamentos  do

Brasil,  desde a instituição do Estado Republicano, por meio do Decreto n. 848, de 1890,

influência norte-americana para casos de violação ao direito federal ordinário ou ofensa à

Constituição629

Atualmente, encontra-se disciplinado no inciso III do art. 102 da vigente Constituição,

que verbera ser cabível ao Supremo Tribunal Federal julgar mediante recurso extraordinário

as causas decididas em última ou única instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar

dispositivo da Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou Lei Federal; c)

julgar válida lei ou ato de governo local em face da Constituição; d) julgar válida lei local

contestada em face de lei federal, caso em que o recurso extraordinário tem como causa de

pedir a não observância de regras constitucionais630.

Gilmar Ferreira Mendes afirma que uma das razões de criação do Supremo Tribunal

Federal  foi  o  excesso  de  demandas  e  a  dificultosa  eficiência  na  prestação  do serviço  no

Superior Tribunal de Justiça, instituição a qual cabia tanto a análise de constitucionalidade em

627 Idem, ibidem, p. 1205-1208.
628 Idem, ibidem, p. 1217.
629 Idem, ibidem, p. 1101.
630 Idem, ibidem.
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última instância quanto a competência de corte revisional. A criação, contudo, afirma, não foi

capaz  de  conter  o  excesso  de  demanda,  razão  pela  qual  o  Supremo  Tribunal  Federal

desenvolveu jurisprudência de contenção, chamada de jurisprudência defensiva, por meio da

qual a Corte adotou “posicionamentos formalistas no intuito de barrar o processamento dos

recursos  extraordinários  e  agravos  de  instrumento”,  esses  em  face  de  decisão  quanto  à

negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, tendo o condão de levar a demanda à

apreciação do Supremo631.

Entende-se que a motivação de  barrar  o processamento de recursos não é legítima

dentre aquelas dispostas na Constituição Federal. A criação de formalidades impeditivas do

gozo de direito subjetivo constitucionalmente previsto e, desse modo, de eficácia imediata,

demonstra a fragilidade do processo democrático brasileiro. Formalidades existem quando se

trata da descrição de um procedimento, mas ela deve ser a capa do direito, e não o objeto a ser

resguardado, especialmente em se tratando de controle de constitucionalidade.

Assim,  as  apontadas  súmulas  não  formalmente  vinculantes,  mas  persuasivas,

impeditivas de recurso extraordinário, devem ser vistas com ressalvas, a exemplo da súmula

288, que indefere liminarmente o agravo de instrumento se a cópia da petição de interposição

do recurso extraordinário não apresentar o número de protocolo legível632. Entende-se que tal

previsão  é  violenta  e  imoral,  fere  gravemente  o  princípio  do  contraditório  e  o  acesso  à

jurisdição.

Quanto à ampla defesa, Rosemiro Pereira Leal destaca que abrange  “defesas não só

em face de defeitos procedimentais ou contra o mérito, mas numa concepção expansiva de

negação ou afirmação de constitucionalidade dos atos e conteúdos jurídicos das pretensões e

de sua procedimentalidade formal”633.

Outro exemplo do chamado modo de  racionalização  da prestação jurisdicional por

meio da Corte deu-se por meio da Lei 10. 529/2001, a qual “retirou o caráter marcadamente

do  recurso  extraordinário  no  âmbito  dos  juizados  especiais  federais,  deu  ao  recurso

extraordinário características de defesa da ordem constitucional objetiva”634. 

Nesse caso o que se destaca é o meio pelo qual a alteração legislativa foi realizada. Se

houve devido processo legal na confecção da lei, não se deve ignorar os meios de realização

de  fins  alegados  como nobres.  Num Estado  Democrático  os  meios  são  relevantes  em si

631 Idem, ibidem, p. 1102.
632 Idem, ibidem.
633 LEAL. Teoria processual... op. cit., p. 171. 
634 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1102.
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mesmos, não podendo ser ignorados face ao fim.

A alegação de preservação do princípio da igualdade ou celeridade processual não

suprem a ausência de debate democrático para a realização da solução em se atribuir efeitos

objetivos a um instrumento constitucionalmente subjetivo.

O controle de constitucionalidade também deve ser observado no processo legislativo,

onde o eixo teórico do devido processo e do contraditório deve ser garantido aos intérpretes,

especialmente aos destinatários da decisão. Pois, a Constituição “é um discurso cujo texto se

faz por uma teoria do processo como interpretante construtivo e operacional do sistema a

possibilitar um igual direito de interpretação para produtores e destinatários normativos”635.

Seguindo essa linha,  “a Emenda Constitucional  n.  45 instituiu a  repercussão geral

como forma de resgate da feição do recurso extraordinário como elemento de uniformização,

buscando com isso contornar o problema da feição numérica”636. 

Novamente,  observa-se  que  o  vetor  da  decisão  legislativa  desviou-se  do  objeto

principal do recurso extraordinário disposto na norma constitucional,  atuando numa razão

paralela à sua existência, buscando reduzir o quantitativo recursal no Supremo.

Embora possam ser identificados elementos valorosos na condução do controle  de

constitucionalidade e sua jurisprudência, não se identifica legitimidade democrática em uma

alteração  legislativa  que  se  conduza  por  objetivos  diversos  daqueles  constitucionalmente

previstos para o instituto do recurso extraordinário. 

O enfrentamento da questão numérica deve ser realizado por meio não violento aos

direitos fundamentais.  Não se deve ignorar que existem problemas que requerem solução,

mas o remédio a cada enfermidade deve ser adequado para evitar-se um gravame maior a todo

o ordenamento, ao risco de descaracterização democrática.

Nesse  sentido  importante  destacar  posicionamento  de  Dieter  Grimm  para  o  qual

estraga-se  uma Constituição  emendando-a  de  forma a constranger  ou macular  os  direitos

fundamentais  instituídos.  Segundo  o  autor  “restrições  aos  direitos  fundamentais  só  são

admissíveis quando parecerem aptas e necessárias para a garantia de uma finalidade legítima e

quando  a  necessidade  de  garantia  e  a  dimensão  da  restrição  estiverem  em  proporções

adequadas”637. E, voltando-se para a atuação legislativa, afirma que “a malha constitucional

fica  assim  estreitamente  amarrada,  porque  tudo  o  que  foi  uma  vez  consolidado  na

635 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 37.
636 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1103.
637 GRIMM. Dieter. Constituição e política. MOREIRA, Luiz (Coord.). Ap. Inocêncio Mártires Coelho. Trad. 
Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 116.
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Constituição só pode ser alterado mediante acordo entre maioria e minoria, e, dessa maneira,

mesmo como minoria, tem-se a possibilidade de participação”638. Quanto mais importante a

decisão mais as negociações devem se voltar aos destinatários da norma, caso contrário tem-

se uma Constituição estragada.

A Emenda Constitucional n. 45 recebeu disciplina por meio da Lei nº 11.418/2006, a

qual  estabeleceu  como  requisito  de  admissibilidade  no  Supremo  Tribunal  Federal  a

repercussão geral na causa de pedir do recurso, devendo discutir questões relevantes do ponto

de vista econômico, político, social ou jurídico, presumindo-se a repercussão geral quando a

decisão recorrida é contrária a súmula ou jurisprudência no Supremo Tribunal Federal.

Não bastasse a restrição quanto ao acesso à justiça na questão subjetiva, a disciplina da

definição da existência ou não de repercussão geral é firmada por meio de Regimento Interno

do Supremo Tribunal Federal639.

Citado Regimento Interno estabelece  que a  definição  da existência  de  repercussão

geral será verificada por meio de plenário virtual em que o ministro-relator ou presidente

submete a questão no sistema, já apresentando seu posicionamento. Dentro de 20 dias, os

demais  ministros  se  pronunciam,  valendo  o  silêncio  como  anuência  ao  posicionamento

conferido pelo Ministro-Relator ou presidente, seja de existência de repercussão geral ou não,

segundo o art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

As questões levantadas quanto à legitimidade nesse aspecto são ainda mais graves.

O primeiro ponto a se analisar é a inconstitucionalidade de norma regimental tratar de

questão processual.  Não há como se defender  que o procedimento de reconhecimento  de

repercussão  geral  seja  questão  interna  administrativa  ou  funcional  do  Supremo  Tribunal

Federal, ao revés, é questão processual da mais alta importância e relevância, pois trata da

admissibilidade do instrumento mais utilizado em controle difuso de constitucionalidade e

mais acessível à sociedade de modo geral.

A regra  procedimental  estabelecida  por  meio  de  Regimento  Interno  do  Supremo

Tribunal Federal é de interesse geral, pois vincula e submete toda a sociedade ao mesmo

regramento, podendo causar-lhe grave prejuízo.

Como  já  firmado  no  item  4.1.3.1.12  não  há  previsão  constitucional  para  que  o

Supremo Tribunal Federal edite normas regimentais sobre processo e decisão, formalmente,

as regras processuais em questão são inconstitucionais.

638 Idem, ibidem, p. 117.
639 Idem, ibidem, p. 1103.
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O  segundo  elemento  de  análise  é  que,  em  sendo  questão  processual,

constitucionalmente é matéria de competência da União,  art. 22, I, da Constituição Federal,

carecendo, portanto, de legislação submetida ao devido processo para regulamentar a questão.

A disposição é novamente inconstitucional, é contrária à disposição constitucional restritiva.

Assim, não houve a formação de decisão constitucional democrática para a definição

do processo de reconhecimento ou não de repercussão geral ao recurso extraordinário. 

Se para a produção do Direito “e para que as normas possam ser elaboradas de forma

legítima há que se ter participação popular, mesmo que indiretamente pelos representantes

debatendo  e  votando  os  projetos  normativos,  mas  com  rigorosa  observação  do  Devido

Processo  Constitucional”640.  São  inconstitucionais  as  leis  aprovadas  sem  esse  rigor

democrático. 

É  indefinida  a  natureza  que  possui  um regimento  anterior  à  constituição  vigente,

originária de período político-jurídico de exceção, e que estabelece normas processuais em

flagrante confronto com a norma constitucional. Trata-se de violência silenciosa contra os

direitos  fundamentais,  resguardada no autoritarismo da voz  última do Estado em questão

Constitucional,  não discursiva.  Não há  que se falar  em diálogo ou construção da melhor

decisão, mas imposição violenta de um processo.

Ademais, o processo inconstitucionalmente delimitado por meio do Regimento Interno

do Supremo Tribunal Federal confere efeitos ao silêncio do ministro quando da votação da

existência  ou  não  de  repercussão  geral.  Imaginando-se  que  nenhum ministro  venha  a  se

manifestar, a decisão será tomada por meio do ministro-relator ou presidente, exclusivamente,

sem argumentação, sem diálogo, sem manifestação democrática. Um único juiz pode decidir o

que é ou não de interesse para toda a sociedade a merecer atenção da Corte Constitucional.

A formação do direito nos níveis instituintes, constituinte e instituído, nos termos da

teoria neoinstitucionalista641, é ceifada em todos os estágios. O nível instituinte verificado na

legitimidade da União para a iniciativa legislativa, o devido processo constitucional como

nível constituinte, e, por fim, a tomada da decisão, no nível instituído, são flagrantemente

violados no processo de atribuição de repercussão geral ao recurso extraordinário. Não que se

fala em constitucionalidade ou legitimidade nesse modo de manifestação da Corte.

Seguindo o caminho do procedimento antiprocessual firmado no Regimento Interno

do Supremo Tribunal Federal, após a atribuição de efeitos gerais (o que pode ocorrer pelo

640 DEL NEGRI. Controle de constitucionalidade... op. cit., p. 156.
641 LEAL. A teoria neoinstitucionalista... op. cit., p. 6..
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silêncio,  sem  discursividade),  o  Tribunal  de  origem  seleciona  um  ou  mais  recursos

representativos da controvérsia e encaminha-os ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os

demais até decisão definitiva da Corte642.

Não há definição de critério por meio do qual a seleção de recursos paradigmas é

realizada. Tal fato gera insegurança quanto ao método pelo qual o paradigma será escolhido,

se contém todas as premissas da teoria a ser discutida. Ademais, a ausência de um método

democrático para a escolha da petição pode ferir a igualdade entre os postulantes. Todos os

que  recorrem  buscam  ver  seu  pleito  ao  menos  conhecido,  como  cidadãos,  intencionam

manifestar-se para a formação da vontade de condução social, ao passo que negar esse direito

sem justificativa plausível e refutável constitui mais um gravame aos direitos fundamentais da

soberania  popular  e  do  exercício  da  cidadania,  e  representa  grave  lesão  ao  princípio  da

democracia, pois há restrição de direitos sem o devido processo.

A questão da repercussão geral requer a mais preciosa atenção, tendo em vista que, da

decisão  resultante  da  análise  do  recurso  extraordinário,  produz-se  efeitos  para  as  demais

demandas que estão sobrestadas por serem semelhantes e para as demais que surgirem, ou

seja, tem-se efeitos vinculantes às funções judiciária e administrativa. Ou seja, numa decisão

de recurso extraordinário,  iniciado com fulcro em questão principal subjetiva,  constitui-se

decisão com efeitos das emitidas em controle concentrado, o que costumou-se chamar de

objetivação do recurso extraordinário643.

Gilmar  Ferreira  Mendes  alerta  que,  mesmo  antes  da  decisão  legislativa  quanto  à

repercussão geral o Supremo já “emitia juízo quanto à validade da norma, ainda que essa se

mostrasse dispensável à solução do caso”644. Ainda, tendo em vista esse posicionamento e a

questão  de  prequestionamento,  o  Tribunal  entendeu  que  a  admissibilidade  necessita  da

adequada  demonstração  de  contrariedade  pelo  acórdão  recorrido  de  dispositivos  da

Constituição, nele prequestionados, mesmo que sob distinta fundamentação dada ao acórdão e

ao recurso extraordinário645. 

Destaca-se, ainda, na jurisprudência da Corte a interpretação conferida às decisões em

recurso extraordinário que interferem na eficácia do inciso X, do art.  52,  da Constituição

Federa do Brasil. 

Na concepção original, a decisão em recurso extraordinário gera efeitos obrigatórios

642 MENDES; BRANCO. Curso de direito... op. cit., p. 1103.
643 Idem, ibidem, p. 1108.
644 Idem, ibidem.
645 Idem, ibidem, p. 1109.
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às partes integrantes da lide principal em que a questão constitucional é incidente com efeitos

declaratórios,  portanto retroativos.  Para que a  decisão possuísse eficácia  geral  deveria  ser

encaminhada ao Senado Federal a fim de que publicasse Resolução suspendendo a execução

da lei. 

A atuação do Senado seria no sentido de conferir eficácia geral à decisão definitiva em

recurso extraordinário646.

A expressão constitucional quanto à  suspensão  da execução da lei gerou discussões

quanto à existência de direitos adquiridos, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Infere na ideia

prospectiva de retirada de eficácia do ato legislativo, segundo a doutrina majoritária, e, nesse

caso, na atuação do Senado.

Nessa questão, o Supremo firmou entendimento de que o Senado não tinha obrigação

de emitir Resolução conferindo eficácia geral aos efeitos da decisão, mas uma vez o fazendo

não poderia pronunciar-se quanto ao mérito,  devendo manter os exatos termos da decisão

proferida pelo Órgão competente. 

Gilmar Ferreira Mendes entende que o inciso X do art. 52 da Constituição inspira-se

em ultrapassada concepção da separação de poderes, tendo em vista que o Supremo Tribunal

Federal pode, liminarmente, em ação objetiva de inconstitucionalidade suspender a eficácia de

uma lei e até mesmo de emenda constitucional, não havendo razão lógica para que a decisão

do Órgão em processo incidental seja submetida ao Senado para ter conferência de efeitos

gerais. Sob esse aspecto, atribui a existência do dispositivo a razões históricas647.

Citado autor, dentre outros fundamentos, exemplifica o entendimento na afirmação de

que em decisões em que há interpretação conforme, sem declaração de inconstitucionalidade,

a atuação do Senado seria inadequada, revelando o caráter ultrapassado do dispositivo, no

sentido de que, com o controle objetivo das normas e as mudanças trazidas por esse sistema, o

significado  da  norma  em questão  fica  abalado,  configurando  antes  “a  negação  do  que  a

afirmação da teoria na nulidade da lei inconstitucional”648.

Com base nesses fundamentos e no instituto do stare decisis da judicial review, citado

autor propõe a releitura do papel do Senado por meio de alegada mutação constitucional a fim

de  atribuir  congruência  ao  sistema  constitucional,  conferindo  vinculação  às  decisões  de

constitucionalidade proferidas pelo Supremo em controle difuso. Afirma, ainda, que a atuação

646 Idem, ibidem, p. 1110.
647 Idem, ibidem, p. 1112.
648 Idem, ibidem, p. 1115-1117.
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do Poder Legislativo em autorizar o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida

estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  respectivo

Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal  ou  de  Tribunal  Superior,  reforça  o  entendimento

anteriormente  firmado na jurisprudência do Supremo.

Assim,  o  Supremo,  em controle  de  constitucionalidade  do  direito  municipal,  tem

jurisprudencialmente  atribuído  efeitos  vinculantes  gerais  aos  motivos  determinantes  das

decisões por ele proferidas, dotando-os de eficácia transcendente, o que torna “dispensável a

manifestação do Senado Federal”649. 

Por  fim,  Gilmar  Ferreira  Mendes  afirma  que  a  utilidade  da  norma  constitucional

expressa no inciso X do art. 52 é de simples conferência de publicidade à decisão do Supremo

Tribunal Federal, já que ela própria é imbuída de eficácia erga omnes650.

O tratamento conferido à mutação constitucional é de extrema importância e grande

preocupação.  “Em  determinadas  situações,  mutação  constitucional  pode  significar

equivocadamente,  a  substituição  do poder  constituinte  pelo  Poder  Judiciário.  E  com isso

soçobra a democracia”651.

Destaca-se, ainda, a possibilidade de limitação dos efeitos da decisão nos casos de

controle difuso, que, como demonstrou-se, o Supremo já atribui eficácia erga omnes.

A justificativa para a não aplicação dos efeitos ex tunc à decisão, podendo modelá-la,

resguarda-se no afastamento do princípio da nulidade da lei  por razões constitucionais de

congruência  entre  o  controle  concreto  e  abstrato  e  não  de  conveniência,  afirmam  seus

defensores652. 

Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da

possibilidade  de  se limitar  os  efeitos  das  decisões  em recurso extraordinário a  fim de se

resguardar a segurança jurídica653.

Tem-se como destaque, a emergência da súmula vinculante, que, em casos de decisões

reiteradas do Supremo em controle difuso, por oito votos dos Ministros, é suficiente para

alterar a Constituição. Já para rever a normatividade expressa pela súmula, se o Supremo não

649 Idem, ibidem, p. 1119.
650 Idem, ibidem, p. 1123.
651 STRECK, Lênio Luiz; OLIVEIRA. Marcelo Andrade Cattoni de; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. A 
nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da 
legitimidade da jurisdição constitucional. In: AGRA, Walber de Moura; CASTRO, Celso Luiz Braga de; 
TAVARES, André Ramos Tavares (Coord.). Constitucionalismo: os desafios do terceiro milênio. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008, p. 373.
652 Idem, ibidem, p. 1129.
653 Idem, ibidem, p. 1131.
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o fizer, são necessários três quintos de votos do Congresso Nacional, em votação bicameral

em dois  turnos.  Em outras  palavras,  a  alteração  da  Constituição  Federal  era  pra  ser  um

processo dificultoso,  tornou-se  num  procedimento extremamente  fácil  por  meio  da  má

interpretação  da  “virada  linguística”.Em outras  palavras,  “reviravolta  linguística  foi  mal

compreendida pela tese da mutação constitucional”654. 

Assim,  observa-se  do  quanto  exposto  na  jurisprudência  do  Supremo  acerca  do

tratamento  conferido  ao  recurso  extraordinário  tendência  de  “dessubjetivação  das  formas

processuais”655.

José Arildo Valadão entende que a postura observada na jurisprudência do Tribunal em

atribuir ao recurso extraordinário elementos qualificadores das decisões em controle objetivo

de constitucionalidade, deve-se à insistência no manejo dos recursos como mais uma instância

recursal e não como recurso especial, no caso, extraordinário656.

Citado autor desenvolve estudo no qual analisa a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal em julgamentos de recurso extraordinário na busca de identificação de padrão ou

modelo jurídico jurisprudencial657.

O  controle  de  constitucionalidade  subjetivo,  difuso  ou  concreto,  tem  sofrido

interpretações  jurisprudenciais  por  meio  do  Supremo  Tribunal  Federal  que  alteram  a

configuração  desse  procedimento,  alinhando-o,  gradativamente,  em  relação  aos  efeitos  e

âmbito  de  abrangência  das  decisões,  às  decisões  em  controle  concentrado  de

constitucionalidade.

Essa  postura  alinha-se  à  tomada  de  posição  do  Supremo  em  definir-se  enquanto

Tribunal  Constitucional,  por  meio  do estabelecimento  de  critérios  de  admissibilidade  que

reduziram sensivelmente  o  número  de  processos  na  Corte  e  por  meio  de  conferência  de

caráter geral e vinculativo às decisões proferidas em processos concretos e da não vinculação

da manifestação do órgão aos fundamentos do recurso, especialmente.

A previsão  conjunta  dos  controles  difuso  e  concentrado  interveio  na  função  do

Supremo ao ponto de alterar a original configuração do primeiro procedimento658. Esse fato

repercute  em  situação  modificativa  que  a  doutrina  tem  denominado  de  objetivação  ou

dessubjetivação do controle difuso de constitucionalidade.

654 STRECK; OLIVEIRA; LIMA. A nova perspectiva do Supremo... op. cit., p. 372-373.
655 Idem, ibidem.
656 VALADÃO. A nova função... op. cit., p. 225.
657 Idem, ibidem, p. 226.
658 MENDES, Gilmar Ferreira.  COELHO, Inocêncio Mártires.  BRANCO, Paulo Gonet.  Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1038.
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As expressões objetivação e dessubjetivação necessitam de análise mais minuciosa

quanto à tecnicidade de sua aplicação, o que será feito adiante. 

4.2.3 Processo objetivo

Em regra, por meio do procedimento de controle concentrado de constitucionalidade

originário, a Corte analisa a constitucionalidade de lei ou ato normativo de forma objetiva e

abstrata659.

A objetividade se destina a qualificar o procedimento quando não há um interesse

individual  subjetivo  de  uma  parte  contraposto  por  outra,  como  questão  principal  para  o

questionamento da inconstitucionalidade. Significa a desnecessidade do contraditório, dado

que não há parte, nem interessados ou contra-interessados, ou seja, não existem interesses

tuteláveis660.

Ao se perquirir quanto à necessidade de contraditório e ampla defesa no procedimento

de  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  passa-se  a  questionar  a  qualificação  do

procedimento como objetivo. 

O primeiro  passo  a  ser  dado  no sentido  de  entender  essa  possível  objetividade  é

distinguir “o direito material e o chamado  yus postulandi”661. Se as instituições que vão a

juízo são titulares e “proprietárias” do direito material que postulam em caso de Ação Civil

Pública,  por exemplo,  não existiria razão para tratar de forma diversa quem postula ADI,

ADPF ou ADC. Se as partes coincidem com os postulantes, tem-se processo subjetivo, se não,

tem-se  processo  objetivo662.  Em sendo  a  decisão  de  normatividade  constitucional  geral  e

abstrata, entende-se que alcança todos, destinatários da norma enquanto partes no processo e

destinatários não parte.

Em contraste à ideia de controle objetivo, encontra-se a possibilidade de arguição de

impedimentos e suspeições no procedimento concentrado. Muito embora essa questão tenha

sido suscitada em julgamento de medida cautelar, na ADI 1354-8/DF, em virtude de um dos

então Ministros do STF ser conhecido “como autor intelectual” da lei questionada quanto à

659 Cf.  MENDES, Gilmar Ferreira.  Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de
Direito Constitucional. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999.
660 CRUZ, Alvaro Ricardo de Souza; MEYER, Emílio Peluso Neder; RODRIGUES, Eder Bonfim.  Desafios
contemporâneos do controle de constitucionalidade no Brasil.  Coleção Professor Alvaro Ricardo de Souza
Cruz. 2 vol. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 94. 
661 Idem, ibidem, p. 96.
662 Idem, ibidem, p. 96-97.
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constitucionalidade antes de assumir o Supremo. Para decidir a questão, o Supremo Tribunal

Federal  utilizou-se  do  dogma  da  objetividade,  afastando  a  alegação  de  suspeição  e

impedimento do Ministro, permitindo que o mesmo proferisse voto em análise de lei para a

qual havia contribuído na confecção.

O  que  não  se  pode  olvidar  é  que  a  questão,  no  mínimo,  apresenta  consequência

jurídica a ser defendida decorrente de um fato, e este fato possui autoria, sendo diacrônico

afastar a suspeição e o impedimento em razão de um dogma esvaziado pelas circunstâncias

reais663.

Verifica-se como causa de impedimento a atuação de Ministros em ações de controle

de constitucionalidade, que tenham participado como Advogado-Geral da União, o que é mais

um  elemento  contrário  ao  caráter  objetivo  das  ações  concentradas  de  controle  de

constitucionalidade, esvaziando o dogma da objetividade aplicado à medida cautelar na ADI

1354-8/DF.

Ademais,  a  própria  jurisprudência  da  Corte  Suprema  exige  a  demonstração  de

pertinência  temática  de  alguns  legitimados  à  propositura  das  ações  concentradas  de

constitucionalidade.  Ora,  qual  a  razão  de  existir  pertinência  temática  para  legitimados

universais num processo objetivo? Se há necessidade de demonstrar pertinência temática é

porque  algum  interesse  deve  existir  por  esse  legitimado,  há  que  ser  demonstrado

indiretamente  determinado  interesse  de  algumas  partes  legitimadas  ativas,  o  que  é  um

contrassenso com o dogma de procedimento objetivo.

Acrescente-se  ainda  a  necessidade  de  defesa  do  ato  impugnado  por  meio  do

Advogado-Geral da União, questiona-se que, em sendo um processo sem interessados não

haveria necessidade de um réu para defender o ato impugnado. Este réu não seria, portanto,

uma parte, pois tem função de defender o ato e prestar informações?664.

A mais forte dentre todas as diversas razões para se questionar o dogma vazio da

objetividade  é  trazido  por  Soraia  Gapareto  Lunardi665 quando  questiona  o  interesse  do

Supremo  nas  consequências  fáticas  da  decisão  uma  vez  que  esse  processo  não  teria

interessados e contra-interessados. Assim, o Supremo Tribunal Federal limitar-se-ia à causa de

pedir exposta na inicial.

663 Idem, ibidem, p. 98.
664 Idem, ibidem, p. 101.
665 LUNARDI,  Soraia  Gasparetto.  Modulação  Temporal  dos  efeitos  do  processo  de  controle  de
constitucionalidade e influência de argumentos econômicos. Phonesis. Revista do Curso de Direito da FEAD,
nº 5, jan./dez. 2009, p. 105-119.
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Por  tais  razões  é  que  se  defende  a  não  objetividade  do  controle  concentrado  de

constitucionalidade, o que reflete no controle difuso, uma vez que, se há interessados, ou seja,

se há partes  processuais,  um dos elementos de distanciamento entre  os  procedimentos  de

controle difuso de constitucionalidade e controle concentrado fica mitigado. 

O  que  se  tem não  é  uma  aproximação  do  procedimento  difuso  ao  procedimento

concentrado,  mas  o  reconhecimento  de  que  tais  processos  não  podem  ser  considerados

objetivos, pois existem interesses contrapostos. A democracia se realiza a partir do momento

em que os destinatários das consequências das decisões participem do processo de realização

dela, configurando-se como processo devido.

4.2.4 Processo abstrato

Aponta-se  como  mais  uma  característica  do  controle  concentrado  de

constitucionalidade a abstração do procedimento. O processo seria, de fato, abstrato?

Wilson Alves de Souza há muito sustenta que inexiste processo abstrato, explicando

que não há processo que não se refira a ato (fato) jurídico passado. No caso em questão, é a

lei. A situação fica mais evidente quando tem-se aspectos formais como objeto de análise da

alegada inconstitucionalidade. Assim, em havendo um objeto relacionado a um ato jurídico,

conclui  que “a função de controle abstrato de constitucionalidade das leis  é jurisdicional,

ainda que tal atribuição seja entregue a órgão especial ou órgão político”666.

Embora  a  clareza  da  estruturação  apresentada,  pertinente  se  faz  visitar  a  origem

histórica  da  abstratividade  defendida  por  Kelsen,  oportunidade  em  que  Cruz,  Meyer  e

Rodrigues entendem que os fatos históricos e jurídicos da oportunidade da criação da teoria

kelseneana demonstram que a ideia de abstrato não se sustenta, e que “apenas a visão do

sistema escalonado de normas não pode servir de fundamento para perpetuar uma distinção

que terá consequências drásticas também para a afirmação de que o controle concentrado

funda-se em um processo 'objetivo'”667.

Dentre  os  diversos  argumentos  contemporâneos  para  a  não  abstratividade  do

procedimento concentrado, tem-se a análise do objeto, qual seja, lei ou ato normativo. Parte-

se do pressuposto de que o direito serve ao Homem, às relações sociais, e com base nessas é

que é formado, e não o contrário. A lei ou ato normativo, nasce a fim de regular relação social

666 SOUZA. Acesso... op. cit. p. 193-194.
667 CRUZ; MEYER; RODRIGUES. Desafios contemporâneos... op. cit., p. 77.
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já existente. Assim, Gadamer668 defende que a interpretação é uma aplicação de sentido em

concreto, inserido dentro do contexto. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma este entendimento ao proferir

decisões  em  controle  concentrado,  atribuindo  interpretações  conforme  e  declaração  de

inconstitucionalidade sem redução de texto, oportunidades nas quais “acabam comprovando o

caráter  concretista  da  hermenêutica  constitucional,  uma vez  que  implica  uma redução no

campo das possibilidades fáticas na aplicação de uma determinada norma”669.

Desse modo, tem-se que a decisão da Corte não se afasta das realidades fáticas, sendo,

portanto, concreta.

Confirma a concretude do controle a não rara necessidade de perícia na lei, ou seja, a

necessidade de comprovação fática dos termos postos na lei, para ai então se decidir quanto à

constitucionalidade.  Bem  como  a  necessária  realização  de  audiências  públicas  e  da

participação de terceiros, como o amicus curiae670.

Fica  demonstrada  a  necessidade  de  esclarecimentos  fáticos  para  a  declaração  de

constitucionalidade  ou inconstitucionalidade,  ou,  para decisões  de interpretação conforme,

declaração  de  inconstitucionalidade  sem  redução  de  texto,  bem  como,  do  processo  de

inconstitucionalização fática ou progressiva. 

Todas  essas  diversas  situações  são  para  afastar  a  afirmação  de  que  o  controle

concentrado de constitucionalidade é abstrato.  Ora, tem-se mais um dogma esvaziado por

meio da argumentação.

O  que  se  entende  das  críticas  trazidas  à  dogmática  do  controle  concentrado  de

constitucionalidade  é  que  as  duas  maiores  características,  quais  sejam  a  abstração  e

objetividade,  não  passam de  dogmatismo  facilmente  falseado  por  meio  de  argumentação

lógica e fatos empiricamente demonstrados.

Tratando  da  abstração  na  teoria  de  Kelsen,  tem-se  que  o  Tribunal  Constitucional

funcionaria como legislador negativo, na medida em que atuaria comparando duas normas,

usando como parâmetro a Constituição. Assim, a norma que se afastasse da normatividade

Constitucional seria extirpada do sistema. Nesse hipotético procedimento, de fato, a análise de

constitucionalidade ocorreria no plano da abstração, em contrapartida, o procedimento difuso

668 GADAMER, Hans-George. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
5ª ed. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 263-264.
669 CRUZ, Alvaro Ricardo de Souza; MEYER, Emílio Peluso Neder; RODRIGUES, Eder Bonfim. Desafios 
contemporâneos do controle de constitucionalidade no Brasil. Coleção Professor Alvaro Ricardo de Souza 
Cruz. 2 vol. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 79.
670 Idem, ibidem, p. 80-81.
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teria por questão prejudicada à constitucionalidade um direito subjetivo violado ou ameaçado.

Seria, por fim, concreto671.

Porém, há muito tempo a concepção de Tribunal de Cassação, ou legislador negativo,

já não se aplica à atividade desenvolvida pela Corte Constitucional. Cappelletti afirma que o

sistema  austríaco  após  implantado  em  1920,  mostrou-se  logo  “totalmente  insuficiente”,

porque  mantinha  fora  do  âmbito  de  controle  desse  sistema  as  leis  lesivas  de  direitos

individuais e liberdade, pois os legitimados legais possuíam somente a faculdade de instaurar

o processo de controle contra leis por eles consideradas inconstitucionais, permitindo que leis

inconstitucionais fugissem ao controle672.

Assim, medidas foram tomadas a fim de atenuar essa falha do sistema idealizado por

Kelsen, dentre elas a possibilidade de os juízes  comuns e  inferiores suspenderem a lide sob

sua análise pendente de verificação de questão constitucional, a qual ele próprio submete à

Corte  Constitucional,  mantida  a  concentração,  mas  atenuada  a  possibilidade  de  se

perpetuarem leis inconstitucionais sem possibilidade de serem submetidas à análise673.

O que Cappelletti destaca é que as alterações requeridas pelos sistemas de controle

concentrado,  a  exemplo  do alemão,  representaram “uma notável  aproximação  ao  sistema

'americano' da judicial review”, e justifica afirmando que embora não aconteça “que todos os

juízes  sejam  (como  nos  Estado  Unidos)  competentes  para  efetuar   o  controle  de

constitucionalidade,  todos,  porém,  são,  pelo  menos,  legitimados  a  requerer  tal  controle  à

Corte Constitucional”674.

Por tais razões, compreende-se que a expressão adequada ao processo de aproximação

dos efeitos entre os controles difuso e concentrado, conferindo a ambos eficácia vinculante e

efeitos erga omnes, é  dessubjetivação, pois traz características extra-partes ao resultado da

demanda.

4.2.5 Análise crítica acerca da dessubjetivação do processo de controle difuso no Brasil

O recurso  extraordinário  possui  origem próxima  estadunidense,  sendo incluído  do

ordenamento  jurídico  brasileiro  em  1890,  por  meio  do  Decreto  nº  848.  Desde  então,

671 Idem, ibidem, p. 62.
672 CAPPELLETTI. O controle judicial... op. cit., p. 106-107.
673 Idem, ibidem, p. 108-109.
674 Idem, ibidem, p. 110.
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permanece nos mais diversos sistemas jurídicos pátrios675.

O  recurso  extraordinário,  instrumento  de  maior  expressão  do  controle  difuso  de

constitucionalidade  que  se  expressa  na  forma  incidental,  de  exceção,  desenvolveu-se

originalmente baseado em tradição jurisprudencial e doutrinária aprimorada para a Federação

norte-americana, e, quando incorporada ao sistema brasileiro, sem as adaptações de realidades

necessárias,  trouxe  todos  os  vícios  originários.  Hodiernamente,  observa-se  tentativa  em

imbuir  o  recurso  em  questão  de  natureza  de  defesa  objetiva  da  ordem  constitucional

(qualidade  que  não  detinha  originalmente),  processo  que  tem  sido  feito  por  meio  de

adaptações de teorias estranhas à cultura vivenciada676.

O  grande  problema  da  análise  do  processo  denominado  de  dessubjetivação  é  a

legitimidade do meio pelo qual ele se realiza.

Mauro Cappelletti destaca o insucesso da adaptação do controle difuso às realidades

de origem romana às questões históricas. O autor afirma que a doutrina de base jurídica do

common law norte-americano é “muito coerente e de extrema simplicidade”, por ele, nenhum

juiz ou tribunal deve aplicar norma infraconstitucional inconstitucional em causas que estejam

sob seu controle. E para evitar contrastes de tendências entre os órgãos judiciários, ou conflito

entre  os  mais  diversos  órgãos  ou  incerteza  de  direito,  desenvolveu-se  na  prática  norte-

americana o instituto do  stare decisis,  o qual não foi incorporado aos países romanísticos

quando da adoção do sistema americano677.

 Exemplifica  a  exceção  da  Suíça,  que  estendeu  ao  órgão  supremo  de  controle  de

constitucionalidade  a  competência  de  qualificar  os  efeitos  das  decisões  em  questão  de

constitucionalidade, atribuindo eficácia vinculante e erga omnes678.

A delegação de competência à própria Corte Constitucional para imbuir a decisão de

anulação de leis inconstitucionais com eficácia geral e  erga omnes ocorrida na Suíça, não

aconteceu no sistema brasileiro quando adotou o regime do processo difuso de controle de

constitucionalidade.  Ao  revés,  a  Constituição  brasileira  destinou  tal  competência

expressamente ao Senado Federal, não conferindo ao Supremo competência para modificar tal

regra,  pois  é  norma  constitucional,  e  ainda  que  fosse  processual  infraconstitucional,  não

poderia ser realizado pela Corte, já que prescinde de lei de competência restrita da União, e

não cabe ao Supremo criar regras de processo, como já informado.

675 VALADÃO. A nova função... op. cit., p. 247-248.
676 Idem, ibidem, p. 249.
677 CAPPELLETTI. O controle judicial... op. cit., p.76-81.
678 Idem, ibidem.
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O modus pelo qual as alterações (em verdade não é alteração, mas exclusão de efeitos

de  normas  originárias  da  Constituição)  processuais  têm ocorrido  é  questionável  quanto  à

legitimidade instituinte (ausência de lei) e instituída (ausência de devido processo), porque

muitas  delas  ocorrem por  meio  de  jurisprudência  da Corte  ou  por  Regimento  Interno do

Tribunal, sem respeito ao  devido processo, uma vez que se trata de criação de norma com

eficácia geral e contra todos. 

Interessante  notar  que  o  próprio  Supremo  afastou  a  possibilidade  de  se  conferir

inconstitucionalidade a normas originárias da Constituição, o que pode ser observado na ADI

nº 8153/DF. Por tal entendimento uma norma originalmente promulgada não pode ser objeto

de controle concentrado, tendo em vista o princípio da unidade da constituição679.

Ocorre  que,  em  se  tratando  de  Estado  Democrático  fundado  no  paradigma  do

processo,  ou  seja,  em  que  a  deliberação  e  a  possibilidade  de  refutação  por  todos  os

interessados para a definição de decisões é base da democracia, não se pode considerar uma

norma imune a críticas por seus destinatários.

O  Supremo  firmou  entendimento  de  que  não  é  possível  norma  constitucional

originária ser declarada inconstitucional, e, para driblar sua própria jurisprudência, retirou o

sentido  de  conteúdo  de  uma  norma  originária,  defendendo  a  ocorrência  de  mutabilidade

constitucional, na medida em que afirma que ela não é nula, mas que já não significa o que

expressa.  Ora,  o  que  é  isso  senão  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  uma  norma

originária? Entende-se que o Supremo perdeu uma boa oportunidade para abrir a discussão

aos  destinatários  da  norma  quanto  à  utilidade  dela,  possibilitando  a  democratização  da

decisão. Ao revés, utilizou-se de retórica diacrônica para confirmar o injustificável.

Ademais, o que se tem é a criação de verdadeiras normas processuais por meio da

atuação  jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal,  função  para  a  qual  não  tem

competência, sendo privativa da União a competência para legislar sobre norma processual.

Destaque-se  que  a  legitimidade  da  criação  legal  pelo  Poder  Legislativo  é  apenas

relativa, uma vez que necessita-se da garantia de processualidade discursiva na realização e na

concreção  da  norma,  da  “fiscalidade  processual,  popular  e  incessante,  dos  direitos

fundamentais  assegurados”,  e,  ainda  assim  pode,  em  outra  oportunidade,  ser  novamente

exposta a crítica, realizando-se a democracia. 

Nesse sentido, Rosemiro Pereira Leal destaca que a “teoria da democracia só acolhe o

679 DEL NEGRI. Teoria da constituição... op. cit., p. 254.
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republicanismo quando todos os integrantes da comunidade jurídica possam, de per si ou em

litisconsórcio,  instaurar  procedimentos  (devido processo legal)  em  todos  os  níveis  da

jurisdicionalidade”680.

A despeito da ausência de previsão constitucional a fim de que o Supremo Tribunal

Federal  edite  normas  sobre  processo  e  decisão,  observa-se,  em  relação  ao  controle  de

constitucionalidade,  a criação de inúmero quantitativo de normas processuais por meio de

decisões, a comporem jurisprudências, alterando, substancialmente, a interpretação acerca de

direitos fundamentais.

Como disposto acima, o controle de constitucionalidade no modelo difuso apresenta,

originalmente,  o  condão  de,  fundado  em  uma  questão  principal  subjetiva,  decidir

incidentalmente questão de constitucionalidade, com efeitos limitados às partes. Tais decisões

traziam  inconvenientes  de  insegurança  jurídica.  Nos  Estados  Unidos  da  América,

desenvolveu-se o instituto do stare decisis buscando regular tais inconvenientes. Conquanto,

Cappelletti destaca que as questões não judicializáveis, ou seja, aquelas que não se relacionam

com  um  direito  subjetivo  principal,  continuam  não  sendo  levadas  a  controle  de

constitucionalidade681. 

A inserção  do  sistema  difuso  à  cultura  brasileira  não  considerou  as  necessárias

adaptações e ora, por meio indireto (e ilegítimo, pois não resguarda o devido processo), o

Supremo Tribunal Federal busca “regular” e “corrigir” os erros do sistema originário. Falta-

lhe competência constitucional para dispor de procedimento e processo, e o meio indireto pelo

qual o realiza é ausente de legitimidade subjetiva, modal e institucional.

“Um tribunal não pode paradoxalmente subverter a Constituição sob o argumento de a

estar garantindo ou guardando”682. 

Carlos Valder do Nascimento refuta o possível crime de hermenêutica a ser cometido

pelos magistrados, afirmando que “é preciso não confundir jurisdição plena com campo de

interpretação e aplicação do direito com a forma de seu exercício que somente merece reparo,

quando extrapolar  de  seus  contornos  legítimos,  a  ponto de ser  considerada  abusiva.”  Em

sendo demonstrada a qualidade ilegítima da decisão, ou seja, antijurídica, o autor classifica

como caso de responsabilização civil683. 

680 LEAL. Teoria processual... op. cit., p.179.
681 CAPPELLETTI. O controle judicial... op. cit., p. 112-113.
682 STRECK; OLIVEIRA; LIMA. A nova perspectiva do Supremo... op. cit. p.376.
683 NASCIMENTO. Carlos Valder do. Abuso do exercício do direito. Responsabilidade pessoal. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2013, p. 65.
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Mesmo sem atribuição para dispor sobre processo e decisão, a Corte tem confirmado

jurisprudência com cunho de alterar o processo e os efeitos conferidos às decisões em recurso

extraordinário,  dispondo sobre direitos subjetivos fundamentais,  sem que seja  garantido o

devido processo, podendo-se falar em responsabilidade civil. 

Observa-se que o Supremo extrapola as funções constitucionalmente estabelecidas, o

que  pode  configurar  como crime  de  responsabilidade  por  abuso  no  exercício  do  direito.

Considerando que o “abuso é o uso arbitrário do exercício do direito para atingir objetivos

ilegítimos, mas para a satisfação pessoal dos que se julgam 'justiceiros mascarados'”684.

Para  Eugênio  Raúl  Zaffaroni,  a  aparente  limitação  do  tribunal  com  funções

equiparadas  ao  controle  de  constitucionalidade  do  modelo  norte-americano  induz  a

equivocada aparência de menor poder em comparação com o tribunal constitucional que atua

no modelo europeu de controle de constitucionalidade. A ideia de poder inferior é errônea

porque, ao revés do modelo europeu ou concentrado de constitucionalidade, no modelo difuso

o tribunal possui enorme poder pois “permite delinear sua competência ao seu gosto, quer

dizer, arbitrariamente. Em suma, esse é um enorme poder, que envia ao âmbito político o que

queira e assume o que deseja”685.

Desse modo, a fim de evitar abusos no exercício do poder, critérios devem ser fixados

por meio do uso do devido processo democrático (deliberação decisória balizada em direitos

fundamentais)  como paradigma de fiscalização quanto ao meio e  quanto ao resultado das

decisões firmadas.

Como firmado por  Cappelletti,  “o controle  judicial  de constitucionalidade  das  leis

sempre é destinado, por sua própria natureza, a ser também, uma coloração 'política', mais ou

menos evidente, mais ou menos acentuada”. Para democratizar tal processo, propõe-se, de

lege ferenda, meio processual para a realização deliberativa da decisão política em controle de

constitucionalidade democrática, fundada no paradigma do processo, eixo vertebral do Estado

Democrático, bem como, modelo de estrutura plural democrático para escolha e investidura

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

 

4.3 MORFOLOGIA E PROPOSIÇÃO DE ESTRUTURA DEMOCRÁTICA

Os paradigmas de estados democráticos firmados ao longo da pesquisa demonstraram

684 Idem, ibidem, p. 79.
685 ZAFFARONI. Poder Judiciário... op. cit., p. 75.
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a necessidade de se conceber a sociedade não como produto da história, mas como resultado

da auto-afirmação do indivíduo e da sociedade por meio de criações resultantes de ruptura

radical  com o  estado  das  coisas  anteriormente  instituídos686.  Destacando  a  autonomia  do

indivíduo e da sociedade, e sua permanente necessidade de re-confirmação e re-aceitação do

“eu para-si”, da “sociedade para-si” e das “instituições para-si”.

Tal concepção se coaduna com a verificação de mutabilidade constante da sociedade

líquida apresentada por Bauman, o que requer a revisão das regras sociais e interesses sociais

reflexo dos interesses individuais, fazendo com que o cidadão por decreto se torne indivíduo

consciente e responsável por seus atos por meio da deteuroapredizagem. Da transformação de

integrante social em indivíduo de fato, passado pela conscientização da cidadania687.

Esse processo de emancipação do homem por meio de conscientização da cidadania e

da  responsabilidade  resultante  das  decisões  sociais  tomadas,  da  re-confirmação  e  da  re-

aceitação das instituições  perpassam pelo método discursivo linguístico fundado na teoria

neoinstitucionalista.  De  modo  que,  o  processo  democrático  deve  expressar  teorias  de

justificadoras de suas possíveis decisões e submetê-las a critica argumentativa refutativa em

termos popperianos, balizada no processo qualificado pelo contraditório, com conteúdo dos

direitos fundamentais pré-definidos na concepção lealiana.

Desse  modo,  como  meio  de  revisão  e  reafirmação  da  legitimidade  do  Supremo

Tribunal  Federal  no  que  concerne  à  formação  institucional  do  quadro  de  julgadores,  a

composição  e  modus  de investidura dos  ministros  do Supremo Tribunal  Federal  deve ser

revista por meio de Emenda Constitucional de lege ferenda nos termos descritos abaixo.

Como ficou demonstrado no item 4.1.3.1.12, a composição dos ministros do Supremo

Tribunal  Federal  é  realizada  por  meio  de  indicação  do  Presidente  da  República,  com

nomeação após aprovação pelo Senado Federal. Tal sistema gera questionamentos quanto ao

respeito do direito democrático no que toca à representatividade das demais instituições do

Estado,  tendo  em  vista  que  somente  o  Chefe  do  Poder  Executivo  e  o  Senado  Federal

(formalmente) participam desse processo, em detrimento de todas as demais instituições.

Assim,  propõe-se  nova  representação  constitutiva  do  Supremo  Tribunal  Federal,

segundo o seguinte critério: I) ser cidadão nato com mais de 35 anos de idade; II) demonstrar

conhecimento na área jurídica com exercício da atividade por no mínimo 08 anos; III) não

possuir contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão

686 CASTORIADIS. Figuras do pensável... op. cit., p. 359.
687 BAUMAN. A sociedade individualizada... op. cit., p. 158-177
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transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do

poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados,

bem como para as que se realizarem nos oito anos seguintes; IV) não possuir condenação em

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação

até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, por qualquer crime.

A restrição a cidadão nato segue a mesma regra para Presidente da República, tendo

em vista a função diretiva de governo a ser exercida. A idade mínima é estabelecida aos 35

anos em razão da manutenção da igualdade de critério etário entre o cargo de Presidente da

República  e  o  dos  integrantes  do  Senador  Federal,  pois  a  função  de  interpretação

constitucional vinculante e erga omnes possui caráter política. 

A exigência  de  conhecimento  na  área  jurídica  com exercício  da  atividade  por  no

mínimo oito anos deve-se ao fato de que o exercício de interpretação constitucional, embora

possua  caráter  político,  detém  evidente  natureza  jurídica,  de  modo  que  o  conhecimento

jurídico se faz imprescindível. O requisito mínimo de oito anos deve-se à garantia de uma

familiaridade  maior  e  a  delimitação  do  prazo  mínimo guarda  relação  com a  duração  do

mandato eletivo.

A vedação da existência de representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de

abuso do poder econômico ou político e a existência de condenação em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do

prazo de oito anos após o cumprimento da pena, por qualquer crime, referem-se à busca da

integridade funcional por meio daqueles que estejam na co-interpretação da normatividade

constitucional.  Como  já  afirmado,  a  decisão  política  exerce  influência  em  todos  os

destinatários dela, inclusive, nos próprios decisores que também integram a sociedade.

Quanto aos pressupostos de elegibilidade em razão de mau antecedente do candidato,

Carlos  Valder  do  Nascimento  remete  à  questão  ético-moral,  tratando-a  como  postulado,

mandamento  que  extrapola  os  limites  formais  em que  é  exposto.  O  autor  afirma  que  o

princípio da moralidade apresenta natureza institucional, e que desse modo “não há escolha

livre de candidatos, porque o sistema se encarrega de expurgar os honestos e competentes”,

remetendo à angustiante discrepância entre o número de parlamentares processados e o de

condenados com trânsito em julgado, tornando a regra de inelegibilidade obsoleta por desvio
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de finalidade na apreciação do processo judicial688.

Preenchidos os critérios mínimos à elegibilidade para o cargo de Ministro do Supremo

Tribunal  Federal,  tem-se  os  critérios  para  a  formação  segundo  a  concepção

neoinstitucionalista de democracia, ou seja, realizada por todos os destinatários das normas. 

Mantém-se o número de 11 ministros, para o cumprimento de mandato de oito anos,

vedada a recondução e cumulação de cargos, garantida a irredutibilidade de vencimentos e a

inamovibilidade, nos seguintes critérios:

I) 3 representantes do Poder Judiciário, dentre magistrados de carreira, originados do critério

exclusivo do concurso público por meio de provas e títulos, promovidos por merecimento e

antiguidade em ordem, necessariamente, alternada, sem exigência de compor quadro mínimo

de antiguidade para concorrer por merecimento, em alternância de 2/3-1/3;

II)  3  representantes  do  Poder  Executivo,  dentre  membros  da  Advocacia-Geral  da  União,

escolhidos  pelos  critérios  de  merecimento  e  antiguidade  em  ordem,  necessariamente,

alternada,  sem  exigência  de  compor  quadro  mínimo  de  antiguidade  para  concorrer  por

merecimento, em alternância de 2/3-1/3;

III) 3 representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos diretamente pelo povo em voto

majoritário em dois turnos, alternado 1/3-2/3, dentre 27 representantes, um de cada Estado e

um do Distrito Federal, selecionados por sufrágio universal, com voto direto e secreto, após

eleição local sob os mesmos critérios;

IV) 2 representantes do Ministério Público Federal, dentre seus membros, escolhidos pelo

critério  de  merecimento  e  antiguidade,  conjuntamente,  sem exigência  de  compor  quadro

mínimo de antiguidade para concorrer por merecimento.

 Quanto  ao  número  definido  de  onze  ministros  para  composição  deve-se  à  não

observância de motivo científico de possível  demonstração nesse estudo para a alteração,

inclusive, em se tratando de órgão deliberativo em que a formação da decisão se dá por votos,

a manutenção do número ímpar favorece o sistema, evitando possíveis empates nas votações.

688 NASCIMENTO. Carlos Valder do. A lei da ficha limpa. Série Estudos de Direito Público. Ilhéus, BA: 
Editus, 2014, p. 26-29.
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Tendo em vista a concepção adotada ao longo do trabalho de que a democracia se

realiza  por  meio  da  interpretação  aberta  realizada  por  todas  as  instituições  democráticas,

estabeleceu-se composição a fim de alcançar objetivamente o maior número de instituições

democráticas.  Observe-se  que,  na  oportunidade  em  que  a  procedimento  decisório  for

analisado, novos institutos favorecedores da democracia argumentativa serão apresentados,

especialmente no que toca à interpretação realizada com a co-instituição povo.

O  critério  I,  a  escolha  dentre  3  magistrados  de  carreira,  originados  do  critério

exclusivo do concurso público por meio de provas e títulos, promovidos por merecimento e

antiguidade em ordem, necessariamente, alternada, sem exigência de compor quadro mínimo

de antiguidade para concorrer por merecimento, em alternância de 2/3-1/3, visa resguardar a

instituição do Poder Judiciário, órgão do Estado que exerce função de governo por meio da

atividade jurisdicional. Num número de 3, a fim de manter um equilíbrio com os indicáveis

pelo Poder Executivo, como se verá adiante. 

Conforme afirmado por Eugênio Raúl Zaffaroni, “em princípio os poderes judiciários

não podem deixar de estarem 'politizados' no sentido de que cumprem funções políticas”689.

Desse modo, entende-se que o Poder Judiciário é um co-autor das decisões deliberativas do

Estado,  na  medida  em  que  é  autor  e  destinatários  das  interpretações  constitucionais

normativas.

O acesso dos integrantes do Órgão se dá por meio de critério objetivo, sendo que deve,

necessariamente,  resguardar  a  ordem  alternada  de  antiguidade  e  merecimento,  não

necessitando compor um mínimo do quadro de antiguidade para concorrer por merecimento,

de  modo  a  evitar  o  preenchimento  sempre  por  antiguidade  em prejuízo  daqueles  que  se

esmeram e se destacam na atividade, resguardando assim a concepção pura de merecimento. 

A exigência de que sejam da carreira ingressos por concurso público objetiva evitar

distorções no sentido de que o quorum reservado para a representação da instituição do Poder

Judiciário  seja  composto  por  integrantes  de  Advocacia  ou  do  Ministério  Público,  que  já

possuem a possibilidade de ingressar pelo quorum do Ministério Público ou de representação

dos Estados e Distrito Federal. O ingresso alternado por 2/3 e 1/3 deve-se à busca de maior

mobilidade no quadro.

O critério que busca representar o Poder Executivo deve compor-se de representantes

do quadro jurídico de Advogados Gerais da União, segundo os mesmos critérios descritos

689 ZAFFARONI. Poder Judiciário... op. cit., p. 94.
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para a integralização pelos representantes do Poder Judiciário, com base nas mesmas razões já

dispostas. 

O terceiro modo de investidura busca representar  os Estados e  o Distrito  Federal.

Ocorre por meio da eleição de 3 ministros, utilizando-se sistema majoritário, em dois turnos,

alternado em 1/3-2/3, dentre 27 representantes, um de cada Estado e um do Distrito Federal,

selecionados por sufrágio universal, com voto direto e secreto, após eleição local nos mesmos

critérios.

O quarto  critério  visa  representar  a  instituição  democrática  do  Ministério  Público

Federal,  no  número de  2  escolhidos  por  merecimento  e  antiguidade,  conjuntamente,  sem

exigência de compor quadro mínimo de antiguidade para concorrer por merecimento.

Nos critérios I, II e IV, tem-se meio democrático-pluralístico-institucional, objetivando

a  escolha  técnica  necessária  à  atividade  que,  nos  termos  dispostos  por  Eugênio  Raúl

Zaffaroni, é o meio democrático que seleciona “candidatos tecnicamente melhor qualificados

para a função que requer 'idoneidade', consistente no elevado grau de profissionalismo, uma

opção  viável  de  respeito  às  regras  objetivas,  e  que,  portanto,  garante  o  controle  dos

interessados e do público”690.

Quanto à investidura no cargo para aqueles que o façam de acordo com o critério III

(representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos diretamente pelo povo, por critério

majoritário),  tem-se  que  todos  os  interessados  que  preencham  as  condições  de  se

candidatarem  serão  submetidos  aos  mesmos  requisitos  econômicos  para  a  realização  da

campanha. Deverá ser proibido o financiamento de campanha por partidos políticos a fim de

se evitar a partidarização da Corte que, nas palavras de Jorge Miranda, gera a “concorrência

na disputa do poder e a sucessão ou alternância no exercício deste”691, que não é objetivo na

composição e no desempenho das funções do Supremo. 

Todos os candidatos devem ter as mesmas condições de exposição das propostas de

campanha pelos mesmos instrumentos, com igual período de tempo, viabilizados pelo Estado,

em  condições  iguais  a  cada  candidato:  igual  tempo  de  expressão  nos  instrumentos  de

comunicação de mídia virtual e auditiva (rádio, internet, televisão, dentre outros). 

O fator econômico não deve ser o vetor de definição das eleições, mas as propostas de

deliberação constitucional.

690 Idem, ibidem, p.142.
691 MIRANDA. Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo VII. Estrutura constitucional da 
democracia. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 23.
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Tanto  quanto  a  investidura  no  cargo é  importante  a  destituição  dele,  em sistemas

coerentes. O controle político e a responsabilização do juiz, na medida em que desempenha

função  política,  deve  equiparar-se  à  do  legislador.  Existem  entendimentos  doutrinários

contrários, no sentido de que, o juiz exerce função de proteção do sistema constitucional, e

não de uso, como nas funções legislativa e administrativa, ao passo que a responsabilização

por seus atos impõe-se diferente: deve ser jurídica e não política692.

Quanto  à  destituição,  Eugênio  Raúl  Zaffaroni  alerta  que  o  grande  equívoco  de

determinadas constituições está em estabelecer a investidura política e a destituição jurídica,

ou vice-versa, o que não pode ser tolerado num sistema democrático693.

Contudo, em razão das atividades desempenhadas, e da investidura em maior parte

realizar-se por estabelecimento de critérios-tecnicos para a elegibilidade. Entende-se, tal qual

citado autor, que a destituição, em razão de responsabilidade funcional, deve ser jurídica no

sentido de se garantir condições mínimas de exercício ao julgador, como: inamovibilidade,

independência  funcional  e  irredutibilidade  remuneratória.  Prerrogativas  atinentes  ao  cargo

devem estar previamente disciplinada quanto ao modus processual contraditoriável de perda.

“De modo algum a destituição de um juiz pode ser um mero ato de oportunidade política. Se

assim  fosse,  a  independência  judicial  seria  um mito  e  a  própria  jurisdição  uma  simples

ilusão”694.

As prerrogativas do cargo devem ser definidas de acordo com a função atinente a ele.

No caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas de inamovibilidade,

irredutibilidade  remuneratória  e  independência  funcional,  só  podem ser  constrangidas  por

meio judicial, ou seja, por procedimento em que se garanta os princípios do devido processo,

do contraditório, ampla defesa e formação deliberativa da decisão. 

É importante  destacar  que,  conforme assevera André  Ramos Tavares,  não se deve

permitir a mudança brusca de todo o Tribunal de uma única vez, pois causaria problemas de

legitimidade no sentido de alterar de forma inesperada a orientação adotada pela Corte695. 

A fim de  garantir  a  estabilidade  das  relações  sociais  e  evitar  eventuais  surpresas

quanto  à  interpretação  da  normatividade  constitucional,  ainda  que  seja  alterado o  quadro

morfológico dos Ministros do Supremo, ela deve ser gradativa, feita de forma alternada, para

cada representatividade, na proporção em que os cargos se coloquem vagos.

692 ZAFFARONI. Pode Judiciário... op. cit., p. 187.
693 Idem, ibidem, p. 188.
694 Idem, ibidem.
695 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 386-387.
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A questão da legitimidade não se resolve com a simples pluralização do quadro de

ministros do Supremo Tribunal Federal de modo a torná-lo mais representativo das diversas

expressões institucionais que compõem a democracia  como co-autores.  Entende-se que as

instâncias de decisão e o processo de escolha da melhor solução devem ser democratizados

por  meio  de  processo  que  viabilize  a  expressão  múltipla  das  co-instituições,  o  que  será

proposto no item seguinte.

4.4 PROCESSO E PROPOSIÇÃO DE MECANISMOS PARA ATUAÇÃO LEGÍTIMA

O caso especial do Brasil na fixação de pressupostos fundamentais para interpretação

normativa,  espelha  o  momento  político-jurídico  de  confecção  da  Constituição  Federal  de

1988.  A constituinte  compunha-se  de  parlamentares  do  período  ditatorial,  regidos  pela

Constituição de 1967 e os diversos atos institucionais que foram emitidos após a tomada do

governo  por  uma  Junta  Militar  em 1969.  Os  deputados  e  senadores  que  compuseram a

constituinte  de  1988  foram eleitos  durante  um regime  de  secessão  (mesmo  que  não  tão

violento quanto outros momentos vividos no Brasil) em que as liberdades dos cidadãos eram

limitadas e constrangidas.  Os direitos fundamentais  ainda eram compreendidos no sentido

diretivo da norma e não com aplicação imediata, de modo que eram interpretados em prol dos,

abertos a preenchimento, interesse público e segurança nacional. 

A  análise  da  normatividade  constitucional  encontra  guarida  na  “necessidade  de

conhecer  se  a  lei  apresenta  legitimidade  e  não apenas  validade  e  eficácia”,  o  que  existe

quando  há  legitimidade  no  momento  instituinte  e  constituído  da  norma,  ou  seja,  se  na

produção e concreção a lei é “elaborada e aplicada de forma legítima pela participação da

soberania  popular  e  se  o  procedimento  preparatório  para  o  provimento  (lei)  é  capaz  de

assegurar a observância dos princípios democrático-constitucionais do contraditório, ampla

defesa e isonomia”696, ou seja, o devido processo.

Não se está a defender que o sufrágio nos moldes exercidos atualmente por meio da

Constituição  Federal  de  1988,  para  escolha  dos  parlamentares  confere  de  imediato

legitimação ao ato por eles emitido, pois a própria legitimidade da atuação é questionada. Não

só no momento da instituição de uma lei  tem-se que observar a legitimação dos atores e

legitimidade dos atos, conquanto em toda a esfera de aplicação e reflexos que gera. Não se

696 Idem, ibidem, p. 98-99.



197

defende  que  a  Constituição  de  1988  não  se  legitima  em  razão  do  modo  instituinte.  A

legitimidade deve ser observada em outros aspectos. 

Cibele Fernandes Dias refere-se à legitimidade como qualidade do povo exposta por

meio de consentimento livre na aceitação da Corte como instituição e dos fundamentos das

decisões. Defende assim três premissas: “(i) as decisões da corte devem ser aceitar por uma

maioria  de  cidadãos,  (ii)  mesmo quando decisões  particulares  não  são  aceitas  continuam

sustentando um controle judicial, (iii) se as pessoas quiserem questionar a decisão dispõem de

algum meio”697.  Essa  é  uma  forma  na  qual  se  reconhece  democracia,  tendo  em vista  a

possibilidade de fiscalidade irrestrita nos moldes neoinstitucionalistas do Direito. 

Questiona-se  a  independência  funcional  que  gozaram  os  parlamentares  inseridos

dentro de um regime de governo de transição e, nessa condição, compuseram constituinte

(com exercício paralelo à atividade legislativa ordinária), para romper com a estrutura estatal

vivenciada. 

Destaque-se fato interessante quanto à legitimidade da Constituição de 1988, relatado

por André Del Negri. Narra o autor que o ex-ministro da Justiça do Governo de Fernando

Henrique Cardoso e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, informou

no Jornal “O Globo”, de 07 de outubro de 2003, que a Constituição Federal possui normas

não submetidas a debate ou votação na Assembleia Constituinte,  que simplesmente foram

acrescentadas antes da publicação698.

Ora,  resta  evidente  que  dispositivos  impostos  à  sociedade  sem  nenhum  processo

discursivo redunda em ato de arbitrariedade e violência. Se as decisões democráticas devem

ser submetidas a discussão incessante em respeito ao devido processo legal, uma decisão que

nem mesmo possui qualidade de decisão, mas de informação normativa impositiva, demonstra

a frágil qualidade democrática instituinte da vigente Constituição.

Observa-se, inclusive, após a promulgação da Constituição de 1988, a recepção de um

inúmero quantitativo de leis emitidas em período governamental de alta exceção por uma

Constituição  que  foi  intitula  de  cidadã  e  que  estabelece  a  dignidade  humana  como  seu

fundamento, sem que tenham sido submetidas a qualquer debate legitimador ou expostos os

motivos pelos quais tais normas foram recepcionadas a fim de possibilitar a discussão por

parte de seus destinatários.

Não há que se falar em devido processo legislativo onde se identifica a total ausência

697 DIAS. A justiça constitucional... op. cit., p. 53.
698 DEL NEGRI. Teoria da Constituição... op. cit., p. 99.
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de  processo  com  resultado  numa  decisão  imposta  aos  seus  destinatários.  Nesse  sentido,

Robert Alexy entende que a democracia adequada deve englobar o conceito de decisão e,

também,  o  de  argumento,  na  medida  em que  é  a  argumentação  que  torna  a  democracia

deliberativa, devendo ser o elo entre parlamento e povo699.

Muito  embora  o  modo  pelo  qual  se  confeccionou  e  promulgou  a  atual  Lei

Fundamental do Brasil, verifica-se durante a vigência do Estado por ela instituído a paulatina

mudança do padrão jurisdicional interpretativo, transferindo o paradigma das leis ordinárias

para  a  Constituição,  portadora  normativa  dos  direitos  fundamentais  do  povo,  possuindo

direitos imediatamente exercíveis, com eficácia ampla, independendo da intermediação da lei

para conferir-lhe completude. A constituição deixa de ser um norte legislativo pra tornar-se

um guardião direto de direitos com eficácia ampla. 

A despeito  disso,  o  processo  de  interpretação constitucional  ainda  se encontra  em

percurso  de  transição  e  configuração,  inclusive,  com necessária  definição  de  uma  teoria

linguístico-normativa que possibilite a pré-compreensão de garantias mínimas aos cidadãos

no processo de interpretação normativa.

Del Negri afirma que a concreção da norma constitucional democrática ocorrerá com a

participação de todas as partes do processo, todos os sujeitos constitucionais legitimados; a

exemplo:  do  Poder  Executivo,  com  implementação  de  planos  econômicos;  das  redes  de

comunicação  comunitárias,  como  TVs,  jornais,  rádios,  dentre  outros;  e  do  Judiciário  na

aplicação da lei700.

A fragilidade da democracia brasileira fortalece a dificuldade em se criar mecanismos

de  legitimação  da  interpretação  normativa  especialmente  daquela  realizada  por  meio  da

atuação do Órgão que detém a função hermenêutico constitucional em última instância.

A simples  previsão  de  um  órgão  com  a  função  de  guardião  da  normatividade

constitucional, por si só, não resguarda os direitos fundamentais, e quando essas atribuições

são desempenhadas em paralelo com outras atividades judiciais torna o cenário ainda mais

complexo.

Nesse  contexto,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  desde  a  promulgação  da  vigente

Constituição, vem tomado decisões jurídicas que alteram significativamente as consequências

da postura originalmente prevista para o Órgão enquanto Corte Constitucional. Consoante já

699 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 163.
700 Idem, ibidem, p. 92.
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exaustivamente afirmado, não há previsão constitucional para que o Supremo disponha de

normas processuais.

Para a propositura de um controle de constitucionalidade em que o processo seja o

elemento principal, deve-se entender o controle de constitucionalidade “como teoria capaz de

promover  reconstruções  na  racionalidade  da  lei  a  partir  de  uma  discursividade

processualizada”701.

Desse  modo,  a  proposta  aqui  apresentada,  bem  como  a  proposta  de  composição

exposta  no  item  anterior,  enquanto  teorias,  estão  abertas  às  argumentações  críticas  e  à

testabilidade refutativa no sentido popperiano.

Embora o entendimento exposto por André Ramos Tavares no sentido de que não se

pode ter ampla abertura na jurisdição constitucional, realizando um duplo fechamento quanto

à matéria da manifestação e quanto ao número delas possíveis702. As decisões de interpretação

constitucional devem ser resultado de tantas argumentações e manifestações quantas se façam

necessárias,  sendo  que  cada  caso  vai  delimitar  a  necessidade,  inclusive,  a  abertura  da

interpretação é um dos elementos da definição de estado democrático. Já quanto a matéria, é

possível que se limite aquelas de interesse para determinadas partes, conquanto, tal restrição

deve ser definida em cada caso por meio de processo no qual se resguarde o contraditório.

Compreende-se a necessidade de regulamentação da questão, o que se questiona é a

ausência de devido processo para a formação dessas normas.  Não é o Supremo que deve

definir  os  limites  interpretativos  (formais,  temporais  ou  materiais),  mas  os  intérpretes  da

constituição, neo-instituições democráticas, por meio de devido processo.

Destaque-se que as questões constitucionais envolvem as mais diversas e complexas

matérias  necessitando,  tanto  para  a  formação  da  argumentação  quanto  para  a  tomada  da

decisão do maior número de informações especiais da causa a que se possa ter, bem como da

manifestação argumentativa daqueles que serão destinatários da decisão.

Nesse sentido tem-se o que se chama de democratização por meio da intervenção de

terceiros, que na realidade trata-se de intervenção de partes, pois todos que são destinatários

dos efeitos da decisão, ainda que indiretamente, também são parte. 

De acordo com a concepção democrática de formação da vontade com multiplicidade

de concepções e informações dispostas argumentativamente, tem-se como exemplo de postura

do  Tribunal  Constitucional  alemão,  já  adotado  no  Brasil,  em  autorizar  ou  solicitar  a

701 DEL NEGRI. Teoria da Constituição... op. cit., p. 222.
702 TAVARES. Teoria da justiça... op. cit., p. 419.
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participação de terceiros a fim de melhor prover, instrucionalmente, o processo. Cabendo ao

Tribunal “solicitar pareceres de experts  ou personalidades que disponham de conhecimentos

específicos sobre determinada área, caso se revelem imprescindíveis para o esclarecimento de

uma dada questão”,  bem como pode solicitar  audiência de peritos e associações703.  Nesse

sentido também já se encontra o procedimento de controle concentrado de constitucionalidade

no Brasil, demonstrando um avanço no sentido da implementação da democracia.

Contudo  a  verificação  da  necessidade  de  maior  provimento  fica  a  critério

discricionário do Relator, que pode autorizar a participação de terceiro (amicus curiae) ou

solicitar audiências públicas e pareceres. A subjetividade na apreciação da questão confronta o

devido processo a ser realizado por meio de todas as co-instituições democráticas do Estado.

Reconhece-se  a  necessidade  de  se  estabelecer  critérios  formais  de  possibilitação

quantitativa e qualitativa das manifestações, mas elas não devem está submetidas à apreciação

discricionária de um único órgão unipessoal, gerando efeitos a toda sociedade. Não há devido

processo  na  apreciação  unipessoal  discricionária,  que  nem  ao  menos  se  vincula  aos

argumentos da decisão.

No caso da audiência pública,  como já exposto,  nem mesmo é cabível recurso da

negativa de manifestação. 

A definição de procedimento para o processo de realização da decisão constitucional

por  meio  do  Supremo  Tribunal  Federal,  com  o  uso  da  jurisprudência,  ou  mesmo,  do

Regimento  Interno  da  Corte,  representa  violência  contra  os  direitos  fundamentais

preconizados na Constituição, especialmente o devido processo.

Assim,  sugere-se  procedimento  a  ser  submetido  a  críticas  refutativos,  o  qual,  se

resistente, consubstanciará proposta de emenda constitucional, em alguns casos, e alteração de

lei ordinária, em outros, trazendo os seguintes pontos: 

1)  Em  controle  concreto  de  constitucionalidade,  a  identificação  de  questão  em  recurso

extraordinário  da definição questão  de repercussão geral,  salvo os  casos  em que ela  já  é

presumida,  necessitará  para  seu  enquadramento  de  devido processo onde  se  apresentem

argumentos  e  contra-argumentos  capazes  de  manter  ou  excluir  a  questão  no  conceito  de

repercussão geral.

O atual  procedimento  para  reconhecer  ou  não  a  repercussão  geral  de  questão  em

703 Idem, ibidem, p. 419.
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recurso extraordinário é disposta em Regimento Interno da Corte, não submetida a processo

legiferante  democrático,  de  modo  que  apresenta,  nesse  ponto,  inconstitucionalidade

instituinte.

Ainda,  o  Supremo  Tribunal  Federal  não  detém competência  para  “legislar”  sobre

norma processual,  a qual é privativa da União,  conforme destaca o inciso I do art.  22 da

Constituição Federal de 1988. Novamente inconstitucional a ordem processual imposta pela

Corte.

Por tais razões, a questão deve ser levada à discussão argumentativa legislativa em

termos popperianos com participação dos interessados destinatários da norma.

2) Criação de meios para formação de grupos de interesse, a critério dos interessados, visando

a estruturação de debate argumentativo tanto para questão de repercussão geral, quanto para o

objeto principal da lide.

Considerando  que  ambas  as  situações  (existência  da  repercussão  geral  e  questão

principal  da  lide)  demandam  o  debate  argumentativo  entre  as  instituições  democráticas

envolvidas  por  meio  de  processo,  faz-se  necessária  a  viabilização  de  meios  para  que  se

componham grupos em defesas de interesses. 

Os  critérios  de  admissão  devem ser  estabelecidos  pelos  interessados  em processo

deliberativo-argumentativo, inclusive, por meio do devido processo legislativo, retirando-se

do Relator a discricionariedade em autorizar ou não a manifestação. O direito à interpretação

constitucional é fundamental e, para ser restringido, deve submeter-se ao devido processo. 

A referência a meios não busca remissão às esferas públicas de poder, mas trata das

possibilidades de concreção da democracia por meio da concepção neoinstitucionalista do

direito, garantindo a todos os interessados o direito de manifestação.

Os grupos devem ser registrados e não podem possuir integrantes anônimos, a fim de

se evitar a impossibilidade de responsabilizações por eventuais danos. A atuação democrática

envolve  deveres  e  direitos.  O direito  de manifestação inclui  responsabilidades  atinentes  à

cidadania704.

Os grupos de interesse elegerão um tribuno que os representará, o meio pelo qual a

704 As manifestações podem realizar-se por meio virtual, através da rede mundial de comunicação. A Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal já possuem sistemas de “0800” eletrônicos, por meio dos quais qualquer 
cidadão pode entrar em contato e manifestar apoio a determinada proposta legislativa, conquanto não há 
obrigatoriedade de manifestação de argumentos por esse meio. Tais instrumentos já existentes podem ser 
adaptados a fim de viabilizar a efetiva participação social desvinculada de grupos econômicos, por exemplo, pois
permite a participação de qualquer cidadão que demonstre interesse na causa.
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escolha  é  realizada  deve  ser  debatido  dentro  de  cada  grupo.  Em  sendo  escolhido  um

representante sem formação jurídica, ele deverá ser acompanhado de um advogado, tendo em

vista que se trata de uma decisão política com cunho técnico jurídico. É preferível que os

advogados  que  já  estejam  atuando  nas  causas  acompanhem  os  tribunos,  em  não  sendo

possível, a atribuição deve ser desempenhada por um representante da Defensoria Pública.

A viabilização desses meios de manifestação se conforma com a ideia de sociedade

aberta gradualmente formada por seus fundamentos, por meio de método crítico-teórico705. O

parâmetro decisório é ético-jurídico-argumentativo,  situação na qual o valor não é a ideia

moral subjetiva, mas a decisão tomada706.

Eugênio  Raúl  Zaffaroni  esclarece  que  um sistema  democrático  se  caracteriza  por

pluralismo ideológico e valorativo, que só pode ser encontrado em sistemas democráticos que

permitam os agrupamentos democráticos e espontâneos, e o controle recíproco dentro de sua

estrutura707. Assim, as manifestações por grupos de interesse são necessárias à democracia.

Esse  meio  também  deve  ser  aplicado  ao  processo  de  controle  concentrado  de

constitucionalidade,  o  qual  já  prevê  o  amicus curiae e  as  audiências  pública,  contudo,

submete  sua  apreciação  e  avaliação  da  relevância  da  matéria  e  representatividade  do

postulante a critério do Relator. 

Tais limitações à manifestação social no controle de constitucionalidade maculam a

concepção  de  democracia,  pois  não  só  restringe  a  manifestação  dos  destinatários  da

interpretação  da  norma,  como  não  lhes  proporciona  condições  de  atuação  qualitativa  no

processo, impedindo, por exemplo, o direito de recurso, constrangendo a valoração quanto à

solução hermenêutica a ser conferida. 

3) Seleção por meio de sorteio eletrônico de algumas petições de recurso extraordinário para

servirem de projeto à formulação das propostas.

A escolha pelo Tribunal  a quo  de algumas petições a serem enviadas ao Supremo

Tribunal Federal como paradigma da questão constitucional não respeita qualquer critério de

escolha objetivo, técnico ou aleatório. 

A fim de garantir maior igualdade entre os demandantes, uma das opções é a escolha

das petições por meio de sorteio. Tais minutas servirão como projetos de defesa de teorias

705 LEAL. Processo como teoria... op. cit., p. 207.
706 Idem, ibidem, p. 214.
707 ZAFFARONI. Poder Judiciário... op. cit., p. 93.
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jurídicas,  como  indicativos  das  premissas  a  serem apresentadas.  A definição  teórica  dos

argumentos deve firmar-se na atuação dos grupos de interesses, que, como já demonstrado,

não está submetida a critério discricionário de aprovação por meio do Relator..

Os advogados das petições sorteadas possuem a faculdade de acompanhar diretamente

a causa, podendo figurar como acompanhante do tribuno do grupo de interesse que defende.

A atuação dos grupos de interesse é assemelhada à do amicus curiae, mas, nesse caso,

não deve ser formado e autorizado conforme o entendimento do Relator, mas, consoante a

necessidade dos interessados destinatários das normas, uma vez que,  estando formalmente

identificado, a participação dos grupos de interesse não pode ser negada.

Não se ignora a necessidade de se estabelecer critérios objetivos de viabilização das

manifestações a fim de que o debate-argumentativo seja viabilizado, mas, como defendido

alhures, esses critérios devem ser definidos por meio de devido processo, oportunizando aos

destinatários  da  norma  o  contraditório.  Não  se  pode  conceber  em  Estado  Democrático

restrição  a  direito  fundamental,  especialmente  de  interpretação  normativo-constitucional

vinculante, que se realize sem amplo debate democrático.

A fim  de  que  se  evitem  grande  número  de  grupos  defendendo  a  mesma  causa

diretamente no Supremo, de modo a gerar dificuldades práticas no rito processual, os grupos

de  interesse  podem  (trata-se  de  faculdade)  reunir-se  previamente  e  definir  a  tese  a  ser

defendida, dispondo discursivamente quanto ao melhor meio de defesa.

A concepção  de  Tribunos  não  pode  limitar  a  manifestação  individual  dentro  das

reuniões dos grupos, de modo que, cada grupo deverá estabelecer critérios de manifestação,

oportunizando iguais direitos, propõe-se a organização de comissões de análise prévia das

manifestações,  agrupando-as  por  matérias,  possibilitando  o  mapeamento  das  questões  em

confronto, viabilizando o diálogo social708.

4) Ao fim das discussões entre os grupos, as propostas vencedoras devem ser apresentadas

publicamente, por meio da televisão, rádio ou internet, em horário comercial, a fim de que a

sociedade de modo geral tenha conhecimento das questões.

5) Apresentação da decisão provisória emitida pelo Supremo Tribunal Federal após o trabalho

708 Tal proposta deve-se à concepção de many minds como elemento enriquecedor da discussão, viabilizando a 
maior probabilidade de acerto. Cf. VALLE; VIEIRA; SILVA; SILVA; MOURA; AJOUZ. Audiências... op. 
cit., p. 111.
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deliberativo em conjunto com os demais legitimados, incluindo-se os grupos de interesse.

A atuação do Supremo Tribunal Federal é também de apresentar argumentos e contra-

argumentos  às  possíveis  propostas  decisórias.  A  atuação  política  da  interpretação

constitucional é destinada também aos integrantes da Corte Suprema, de modo que para sua

manifestação constitucional não se pode exigir a mesma postura que se exige de um juiz na

decisão da causa de outrem. Tratam-se de questões de interesse de todos, e como tal devem

ser tratadas. Por essa razão, inclusive, é que o debate crítico-argumentativo-refutativo deve ser

viabilizado.

6) Ao final, para determinadas questões a serem previamente decididas por meio de devido

processo legislativo, a decisão deve ser submetida a referendo popular.

Em sendo a titularidade do poder (entenda-se poder deliberativo decisório) do povo, é

possível que se submeta determinadas questões ao seu referendo.

A limitação da matéria a ser submetida ao referendo popular deve-se à proteção das

minorias, de modo que não se deve permitir a título de realização da democracia a imposição

de ditadura das maiorias. A matéria a ser excluída do referendo deve ser definida por meio de

devido processo legiferante, pois trata-se de uma decisão democrática e quanto a ela também

devem ser preservados os princípios democráticos balizadores da fala.

Cibele Fernandes Dias afirma que é temerário pensar em um Tribunal Constitucional

que dependa da aprovação da maioria. Referindo-se às esferas de poder, alega que a possível

existência  de  duas  esferas,  o  Tribunal  e  o  povo,  representaria  desfavorecimento  das

minorias709.

Como disposto, existem meios de se proteger as minorias, a exemplo da limitação da

matéria submetida a referendo popular por meio de decisão legislativa.

Entende-se que o argumento de defesa das minorias não pode ser utilizado como meio

de proteção para a  manutenção de decisões  constitucionais  nas quais  a  população não se

reconheça, para as quais não tenha participado de modo deliberativo-argumentativo.

O Estado “não pode se sentir vulnerado com a participação popular no preenchimento

de suas lacunas, ou mesmo em decorrência da inanição do corpo legislativo. Tal contribuição,

pelo contrário, empresta pela sua efetividade dimensão substancial à democracia”710.

O que diferencia um Estado Democrático de outro de jurisdição redentora é a união

709 DIAS. A justiça constitucional... op. cit. p. 55.
710 NASCIMENTO. A lei da... op. cit., p.91.
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entre  decisão  e  deliberação no  direito  político,  possibilitada  pelo  devido  processo

constitucional711.

711 LEAL. Teoria processual... op. cit. p. 26.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de legitimidade do processo de controle de constitucionalidade realizado por

meio do Supremo Tribunal Federal desenvolveu-se por processo teórico-crítico-argumentativo

no qual foram apresentadas teorias historicistas acerca da concepção do estado e sociedade e

nas  consequências  resultantes  dessa  definição  à  atribuição  de  competências,  limites  e

responsabilidades das instituições democráticas.

A proposta da pesquisa perpassa por viés crítico-argumentativo-desconstrutivista, pelo

qual é possível refutar teorias, alcançando-se a melhor solução ao problema proposto, que,

contudo,  não  contém  a  qualidade  de  definitividade.  Podendo  ser  afastada  em  pesquisas

posteriores por novas argumentações, ou até pela mesma, mas sob outro aspecto e com novos

conhecimentos. Assim, as premissas da teoria são refutadas, mas não de forma definitiva, tem-

se uma resolução provisória ao problema.

O primeiro passo do estudo realizou-se na análise dos conceitos de Estado adotados

hodiernamente e da concepção de sociedade existente anteriormente a ele, representando a

formação estatal um estágio evolutivo e salvador do homem.

A ideia historicista de sociedade unitária possuidora de um fim comum compartilhado

por todos os seus integrantes, que evolutivamente é salvaguardada por eles numa espécie de

crescimento positivo progressivo e inquestionável da humanidade é negado para se conceber a

multiplicidade de interesses presentes sob uma mesma concepção estrutural unicista.

A sociedade historicamente idealizada resguardada pelo e para o estado na concepção

de bem comum de um povo, sob o aspecto estruturalista econômico, estruturalista ideológico,

extra-estruturalista  dialógicos  ou  realista,  é  afastada  em razão  da  não  identificação  desse

suposto bem comum e da impossibilidade de a história ser demonstrada cientificamente como

evolutiva da sociedade unitária, em razão do processo interpretativo a que se submete bem

como  em  razão  da  inviabilidade  (ademais  do  processo  hermenêutico)  de  se  conhecer  a

integralidade da história,  mas de fatos  histórico,  contados segundo conveniências  de seus

autores ou dos momentos vividos. Tem-se sempre elementos históricos pontuais submetidos à

interpretação, mas não a integralidade pura da história.

A impossibilidade de se conceber a humanidade em processo constante de evolução

temporal por meio de demonstrações históricas, seja em razão da impossibilidade conceptiva

ou do processo interpretativo permanente a que está submetido o realismo, nega a premissa
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histórica de Estado legítimo por simplesmente representar os supostos interesses superiores

dessa sociedade pré-concebida, refletindo o anseio de progresso de toda a humanidade.

Demonstrou-se que a  historicidade para a  noção de sociedade única em progresso

evolutivo constante da história sugere a ideia de estruturas etárias da vida da humanidade.

Sugerindo que a história antiga seria a expressão da infância social, e a atual, uma espécie de

maturidade, passando pelo iluminismo como o desabrochar para a vida adulta. 

Tal  ideia,  demonstrou-se,  é  perigosa.  Coloca em questionamentos  os  ensinamentos

teóricos antigos, como se fossem premissas aos atuais, na medida em que faz supor que as

concepções vivenciadas são mais completas, verdadeiras e que já superaram as concepções

filosóficas  e  científicas  antigas.  Se  assim  fosse,  razão  não  existiria  para  se  recorrer

constantemente aos ensinamentos dos antigos (tão atuais) a fim de justificar fatos ocorridos

milênios após o desenvolvimento dos estudos por eles.

Defendeu-se,  então,  para  contrapor  a  premissa  historicista  da  sociedade,  teorias

conceituais que entendem a sociedade não como ser (portadora de vontade própria, interesse

defensável representativo do conjunto,  mas externo aos seus integrantes,  e,  numa vertente

ideia etária evolutivo-progressiva), mas como teoria.

 Analisou-se a sociedade sob a perspectiva teórica,  utilizando-se dos paradigmas de

liquidez, autonomia e processo.

Por meio da compreensão de mutabilidade líquida das relações sociais, apresentou-se

a concepção de sociedade instituída como criação imaginária capaz de acalmar as angústias da

transcendência do homem, da mortalidade. Mostrando-se como uma estrutura social em que

se fazem acordos de consentimento, nos quais o indivíduo se ver refletido, ao passo que a

coação  na  manutenção  da  estrutura  social  apresenta-se  como  desnecessária,  já  que  os

indivíduos que a integram se imaginam autores do processo de permanência da sociedade,

compondo, desse modo, as regras pelas quais são regidos.

Os  ideais  expressos  como  bem  comum  na  defesa  das  regras  institucionais  não

representam  os  interesses  dos  integrantes  da  sociedade,  ainda  assim  o  sistema  de

representatividade  instituída  pela  compreensão do Estado como protetor  dos  interesses  se

mantém  em  razão  do  reconhecimento  de  signos  por  todos  os  integrantes  e  do

compartilhamento de significados e de ideologias.

Nesse  sistema  de  imaginário  reconhecimento  pressuposto  das  normas  reflexivo,  o

indivíduo  experimenta  processo  de  angústia,  uma  vez  que  as  normas  não  os  representa
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efetivamente, e a cognoscidade delas é conferida por meio da atuação do juiz, pois a verdade

não é identificada e verificada na própria norma.

A aceitação  da  ideologia  da  reflexibilidade  refuta  a  legitimidade  regramental  da

discussão social das questões públicas, observando-se um descompasso mantido na  ordem

social  por  tensa  linha  ideológica  de  identificação  e  medo  entre  indivíduo,  sociedade  e

transcendência  por  meio  do  estado,  por  meio  do  reconhecimento  no  signo  do  homem

civilizado.

O  entendimento  do  Estado  enquanto  não  representação  da  sociedade  destaca  a

necessidade de se repensar  o  aprendizado do homem, não como ideologia,  mas enquanto

deteuroaprendizado livre e crítico, inspirado em ideais de satisfação mais duradouros.

A partir de então, poder-se-á vislumbrar real atuação social autônoma. Entendendo-se

de  sociedade  como  criação  humana  imaginária,  em que  seja  possível  o  falseamento  das

representações da tribo e da existência de justiça do poder estabelecido pela lei. Na proporção

em  que  cada  sociedade  imaginariamente  se  constitui,  ela  expõe  as  concepções  sobre  si

própria, e as falseia (falseamento da tribo), quando já não representa os anseios, por meio de

processo racional.

Se a sociedade é uma criação imaginária, a história que a rege e justifica também o é.

De modo que não se pode conceber uma sociedade sob o entendimento puramente histórico,

uma vez que não há história pura, não existem puros fatos, mas interpretações sobre ambos,

coletânea acerca do que interessam ao historiador.

Novamente a educação crítica se faz necessária a fim de que o indivíduo possa criticar

a imaginação formadora da sociedade em que se inclui, que não pode ser pré-concebida ao

Estado, conquanto, formada e dissolvida para que passe os interesses humanos e a criação

imaginária.  O  indivíduo  livre,  integrante  de  uma  sociedade  autônoma  deve  poder  e  ter

condições críticas de julgar as instituições a que integra, e ratificá-las ou refutá-las. Neste

caso, criando-se outra que melhor expresse sua liberdade.

Desse modo, verifica-se um imaginário social e uma sociedade instituinte concebida

na e pela instituição de imaginários sociais e da instituição.

Assim, não se pode conceber a sociedade como ser anímico único e em crescente e

irrefutável progresso ao longo dos anos, ao ponto de culminar na superior e inquestionável

criação protetora do Estado, como reflexo da evolução humana. 

Assim,  a  ideia  de  affectio-societatis deve  ser  criticamente  repensada  face  ao
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rompimento  da  aceitação  mítica  do  todo  social.  Concebendo  uma  sociedade  crítica-

imaginária, que se cria e se desfaz, necessitando, para tanto, de Estado regido sob preceitos

que considerem essa qualidade imanente de uma sociedade autônoma. 

Tal  Estado  é  o  democrático  estruturado  no  paradigma  linguístico-dialógico do

processo, na medida em que pode contraditar teorias não representativas de seus anseios, até

que,  por  refutação,  alcance-se  a  teoria  resistente  a  crítica  e  capaz  de,  ao  menos

temporariamente, resolver os problemas postos pela sociedade.

Assim,  o  estado  deve  ser  concebido  não  como  esferas  de  poder,  mas  como  co-

organização e co-regência exercida e fiscalizada por todas as instituições que constituem o

Estado, incluindo-se o povo. 

O  próprio  nível  instituinte  da  democracia  deve  ser  contraditoriável,  dogmas  não

podem ser aceitos numa concepção democrática em que há autonomia social e consciência

individual.  A legitimidade  das  leis  e  dos  processos  de  realização  das  decisões  deve  ser

verificada, analisada e questionada contraditoriavelmente por todas as instituições do Estado,

e,  em sendo pelas  co-instituições  ratificadas  como válidas,  pode-se falar  em legitimidade

instituinte.

Desse modo, ratificada a legitimidade instituinte do Estado, passa-se à verificação da

legitimidade constituinte das instituições que lhes são integrantes e co-autoras, no sentido de

expressarem a relação plural democrática do Estado com conteúdo firmado no contraditório.

As estruturas de verificação de legitimidade das instituições e do meio de tomada de

decisões  devem balizar-se em conceitos  pré-estabilizados na Constituição  (em sendo essa

legítima expressão dos co-autores da democracia), por meio da hermenêutica isomênica, com

a  previsão  de  igualdade  de  condições  interpretativas  e  argumentativas  vinculadas  à

normatividade do direito fundamental. Com sentido já firmado e garantido por meio da coisa

julgada constituinte. 

Um Estado  Democrático  com paradigma  no  processo  deve  permitir  a  fiscalidade

processual permanente de todos os níveis institucional (instituinte, constituído e instituído).

O processo, desse modo, é o meio pelo qual se viabiliza a inclusão das mais diversas

instituições do Estado. Não deve ser entendido como mero procedimento, mas como percurso

dialógico de realização de decisões fundado no contraditório, com direitos fundamentais pré-

estabilizados  e pré-decididos, nas  bases  instituinte  e  constituinte,  sendo  imediatamente

exigíveis como líquido, certo.
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E o  contraditório  balizador  do  processo  é  direito  constitucional  de  conteúdo  pré-

estabilizado e com conteúdo a abranger isomenia, isocrítica e isotopia. Tem-se desse modo a

volta para a concepção ampla do  due process,  fundada com bases na  law of the land  e da

property.  Possibilitando a testificação incessante das decisões sociais, pois o construtor da

norma sob análise e o destinatário se confundem na realização da democracia.

Em sendo o processo o paradigma linguistico-dialógico-isonomico da realização das

decisões  democráticas,  especialmente  da  interpretação  das  normas,  permitindo-se  a  auto-

fiscalização institucional em seus três níveis pelos seus destinatários (que se confundem com

os  intérpretes),  verificou-se  se  o  processo  hermenêutico  das  normas  fundamentais  com

eficácia  vinculante  e  efeitos  erga omnes por  meio  do  Supremo realiza  tal  concepção  de

processo, sendo ou não legítimas.

Tal  verificação  da  análise  da  legitimidade  instituinte,  constituinte  e  instituída  do

Supremo exigiu anterior delineamento da concepção de Corte  Constitucional,  das funções

exercidas e das consequências sociais delas. Após, realizou-se análise da Corte Constitucional

no que toca à relação com a lei fundamental que a institui e regula, a natureza do órgão, a

composição, a legitimidade do processo e da atribuição de eficácia geral e efeitos erga omnes.

Demonstrou-se  a  origem  do  Tribunal  Constitucional  no  período  denominado  de

primeiro  positivismo,  ou  período  legislativo,  marcada  pela  confiança  social  na  lei  como

legítimo modo de restrição de direitos, visto que era a expressão da vontade geral. Após a

Revolução  Francesa  de  1789,  cresceu  a  crença  n  lei  em  sentido  formal,  escrita,

desenvolvendo-se métodos interpretativos que buscavam, de regra, a subsunção da lei ao fato.

A lei apresenta aspecto passivo e ativo, o primeiro como capacidade de resistência face às leis

inferiores, o segundo, como limitação do controle quanto ao conteúdo, atividade exclusiva do

Estado nessa oportunidade.

Nesse momento verifica-se a identidade entre ordem legal e Estado, o qual se legitima

pela  formalidade  legalista,  sendo  essa  a  expressão  do  Direito  racional  alcançada  pós

iluminismo.

O  constitucionalismo  surge  do  processo  de  descontentamento  com  a  crescente

proliferação legislativa (hipolegalidade)  e o desenvolvimento de estruturas  sociais  deveras

invasivas das liberdades e legitimadas na obrigatoriedade da lei. As normas constitucionais

passam a receber destaque como meio limitador do poder estatal.

Assim, desenvolve-se paulatinamente a concepção de superioridade constitucional e a
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correlata necessidade de protegê-la. Nos Estados Unidos da América a noção de superioridade

da  Constituição  foi  apreendida  mais  rapidamente.  O processo  ocorreu  de  forma  simples,

bebendo nas fontes do common law inglês, e da tradição de respeito à leis da Metrópole. Na

Europa o processo foi mais demorado, passando por rápidas experiências do  common law,

mas  em  razão  da  não  cultura  da  judicial review (especialmente  do  stare decisis),  as

dificuldades  do  sistema  americano  não  foram  superadas,  desenvolvendo-se  o  controle

concentrado de constitucionalidade com a criação de um órgão novo destinado ao fim de

proteger a normatividade da constituição, lei máxima do estado.

A transferência da força vinculante da lei para a constituição, podendo-se falar em

Estado  constitucional,  veio  acompanhada  das  concepções  de  supremacia  e  rigidez

constitucional, só há sentido em falar de proteção da constituição se a ela é atribuída uma

normatividade superior às demais leis, que justifique a observância e preservação dela, ao

passo que a concepção de supremacia da constituição e a necessidade de corte constitucional

tem origem conjunta.

Num primeiro  momento,  a  corte  constitucional  exercia  a  função  de  cassação  das

decisões legislativas, administrativas ou judiciais que interpretassem além ou diversamente do

que era expresso pela lei fundamental, funcionando como tribunal de cassação, chamado por

alguns de legislador negativo.

Desenvolvida a concepção de eficácia plena das normas constitucionais, a função de

cassação já não servia ao controle de constitucionalidade. O estado deixa de ser legal para

tornar-se constitucional. 

Nesse  contexto,  adotada  pelo  Estado  a  concepção  de  supremacia  e  de  rigidez

normativa da constituição, tem-se a necessidade da existência de um tribunal constitucional

afim  de  realizar  o  controle  de  constitucionalidade,  garantindo-se  a  preservação  de  sua

normatividade.

A atividade hermenêutica desempenhada pela Corte Constitucional representa a última

interpretação do estado quanto  à  norma,  podendo apresentar  eficácia  vinculante  e  efeitos

contra todos, salvo quanto à função legislativa.

Da  verificação  da  essência  da  natureza  das  atividades  desempenhas  pelo  tribunal

constitucional, depreende-se a natureza dele. Irremediavelmente, a questão da legitimidade de

o tribunal decidir com eficácia vinculante e efeitos erga omnes é ressaltada, tendo em vista as

características de decisão política que tal atribuição apresenta.
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Esclareceu-se  acerca  da  imbricação  natural  entre  decisão  jurídica  e  política,

guardando-se para o enquadramento a maior relevância de uma e de outra característica. 

A jurisdicidade da decisão é sempre necessária no sentido de que deve guardar relação

de pertinência com a constituição, e o caráter político também é evidente, posto a decisão

apresentar caráter geral e contra todos.

Assim, apresenta natureza instrumental jurisdicional e também política, nesse caso de

tamanho  relevo  que  pode  ser  enquadrado  como  mais  um  dos  poderes  do  estado,

desempenhando função política de última instância.

Além desse caráter, a fim de se definir a natureza do tribunal, também se analisa o

modo de composição, ou seja, a legitimidade instituinte do órgão, perpassando por questões

atinentes ao caráter jurídico ou político da composição, e a legitimidade instituída do processo

pelo  qual  as  decisões  são  tomadas,  no  sentido  de  observar  se  respeita  ou  não  o  devido

processo.

A natureza instituída do órgão remeteu à verificação do caráter eletivo ou não do cargo

e  a  investigação  do  eventual  caráter  contramajoritário  da  decisão.  Tais  considerações

trouxeram  a  verificação  da  independência  funcional  do  decisor,  especialmente,  no  que

respeita à partidarização política. A presença de controle funcional também foi verificado em

razão  da  definição  de  estado  democrático  como  aquele  que  permite  a  autofiscalização

incessante.

A mais instigante das questões,  é a ausência de controle das decisões adotadas na

jurisdição constitucional, o que representaria um paradoxo, dado que a atividade de controle é

isenta de qualquer controle. 

Demonstrou-se que a atividade do tribunal constitucional apresenta natureza política

na medida em que guarda relação direta com a ideia de condução operacional de destino da

sociedade. Quando decide para a sociedade, decide para si também, pois nem o decisor e

nenhuma outra instituição encontra-se afastada das normas diretivas da sociedade.

A  jurisdição  constitucional  exerce  várias  funções,  desde  a  estabilização  social,

coordenação, até a postura de incitação da mudança, e, em outros casos, pode representar

retrocesso. As funções são de coordenação da atuação social, na medida em que indica futuros

posicionamentos a serem adotados pela corte, demonstrando a gradação segura na mudança

de  posição  interpretativa.  Pode  estimular  a  atuação  social,  tendo  em  vista  posturas

vanguardistas do tribunal constitucional, exercendo papel de organizador e coordenador da
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mudança por ele estimulada.

A constatação de tal  natureza e da consequência das funções remeteu à análise da

composição do quadro de decisões das cortes, se realizada por meio político ou por meio

técnico jurídico, as diferenças e as vantagens de cada um deles. 

Analisou-se o modo de composição dos tribunais constitucionais latinos da América

do Sul,  em razão da decisão constitucional  do Brasil  em buscar  a  integração econômica,

política, cultural e social dentre os povos da América Latina, exercendo comparação entre os

diversos  sistemas,  e  com  o  sistema  alemão  já  que  é  reiteradamente  utilizado  como

jurisprudência comparada pelo Supremo Tribunal Federal e por encontrar-se em avançado

sistema  de  integração  econômico-cultural  por  meio  da  União  Europeia.  Conclui-se  pela

ilegitimidade  do  modo  de  preenchimento  do  quadro  de  decisores  do  Supremo  Tribunal

Federal, especialmente em relação à adoção do paradigma neoinstitucionalista do processo.

Em sendo o Brasil um Estado Democrático, as instituições de condução sociais devem

guardar relação plúrima com a composição democrática, na medida em que a democracia é

realizada  por  meio  co-instituinte,  ao  passo  que  todas  as  instituições  democráticas  devem

interver  na  formação  das  decisões  sociais,  destacadamente  no  processo  de  interpretação

constitucional com resultado vinculante e contra todos. 

Concluiu-se  pela  ilegitimidade  da  composição  da  Corte  Constitucional  brasileira,

realizada por indicação do Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, pois,

entende-se  que  em  tal  sistema  as  demais  instituições  democráticas  do  Estado  restam

prejudicadas nessa tão importante função de governo. 

A configuração  legítima  de  um  tribunal  constitucional  é  verificada  por  meio  do

aspecto de formação e da função desempenhada, o meio (processo) pelo qual ela é realizada,

não para que, mas por meio da qual é realizada. A função do órgão democrático deve ser

realizada por e para a democracia, por meio de caminho processual fiscalizável por todos os

destinatários  da  norma  em aspecto  amplo,  incluindo-se  também o povo  como mais  uma

instituição  democrática  a  desempenhar  funções  em  conjunto  com  as  demais,  tal  qual  o

tribunal constitucional em funções de co-autoria decisória democrática.

Desse  modo,  de  lege referenda  por  meio  de  emenda  constitucional,  propôs-se

composição plúrima, pela qual buscou-se representar as diversas instituições do Estado. Muito

embora, entenda-se que a legitimidade do Órgão se complementa com a legitimidade do meio

de realização da decisão, que também sofreu análise com proposta de alteração, tornando a
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integralidade da produção da decisão legítima.

Assim,  propôs-se  nova  representação  constitutiva  do  Supremo  Tribunal  Federal,

submetido aos seguintes critérios:  I)  ser cidadão nato com mais  de 35 anos de idade;  II)

demonstrar conhecimento na área jurídica com exercício da atividade por no mínimo 08 anos;

III) não possuir contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de

abuso do poder econômico ou político,  para a eleição na qual concorrem ou tenham sido

diplomados, bem como para as que se realizarem nos oito anos seguintes; IV) não possuir

condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde

a  condenação  até  o  transcurso  do  prazo  de  oito  anos  após  o  cumprimento  da  pena,  por

qualquer crime.

Mantém-se o número de 11 ministros, para o cumprimento de mandato de oito anos,

vedada a recondução e cumulação de cargos, garantida a irredutibilidade de vencimentos e a

inamovibilidade, nos seguintes termos:

I) 3 representantes do Poder Judiciário, dentre magistrados de carreira, originados do critério

exclusivo do concurso público por meio de provas e títulos, promovidos por merecimento e

antiguidade em ordem, necessariamente, alternada, sem exigência de compor quadro mínimo

de antiguidade para concorrer por merecimento, em alternância de 2/3-1/3;

II)  3  representantes  do  Poder  Executivo,  dentre  membros  da  Advocacia-Geral  da  União,

escolhidos  pelos  critérios  de  merecimento  e  antiguidade  em  ordem,  necessariamente,

alternada,  sem  exigência  de  compor  quadro  mínimo  de  antiguidade  para  concorrer  por

merecimento, em alternância de 2/3-1/3;

III) 3 representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos diretamente pelo povo em voto

majoritário em dois turnos, alternado 1/3-2/3, dentre 27 representantes, um de cada Estado e

um do Distrito Federal, selecionados por sufrágio universal, com voto direto e secreto, após

eleição local sob os mesmos critérios;

IV) 2 representantes do Ministério Público Federal, dentre seus membros, escolhidos pelo

critério  de  merecimento  e  antiguidade,  conjuntamente,  sem exigência  de  compor  quadro
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mínimo de antiguidade para concorrer por merecimento.

Tendo em vista a concepção adotada ao longo do trabalho de que a democracia se

realiza por meio da interpretação aberta por todas as instituições democráticas, estabeleceu-se

composição a fim de alcançar objetivamente o maior número de instituições democráticas.

Por  critério  objetivo  de  escolha,  privilegiando  o  caráter  técnico-jurídico,  mas  sem

desprestigiar  o  caráter  político  por  meio  de  eleição  popular  direta  de  candidatos  que

preencham os requisitos técnicos jurídicos mínimos.

Todos  os  candidatos  que  se  submetem  a  sufrágio  serão  submetidos  aos  mesmos

critérios  econômicos  para  a  realização  da  campanha.  Sendo  vedado  o  financiamento  de

campanha por partidos políticos a fim de se evitar a partidarização da Corte, sendo que todos

os candidatos se submeterão a idênticos critérios de tempo e de espaço para manifestação

pelos mesmos meios de publicidade.

A destituição do cargo em razão de responsabilidade funcional deve realizar-se por

meio jurídico, a fim de se garantir condições mínimas de exercício ao julgador, tais quais:

inamovibilidade,  independência  funcional  e  irredutibilidade  remuneratória.  Prerrogativas

atinentes ao cargo que devem estar previamente disciplinada quanto ao  modus processual

contraditoriável de perda. 

A fim de  garantir  a  estabilidade  das  relações  sociais  e  evitar  eventuais  surpresas

quanto  à  interpretação  da  normatividade  constitucional,  ainda  que  seja  alterado o  quadro

morfológico  dos  Ministros  do  Supremo,  a  alteração  deve  ser  gradativa,  feita  de  forma

alternada para cada representatividade, na proporção em que os cargos se coloquem vagos.

Como já a firmado, a legitimação se complementa na realização da tomada de decisão

pelo processo ao qual as decisões são submetidas, especialmente no que toca à interpretação

realizada com a co-instituição povo.

Os paradigmas de estados democráticos firmados ao longo da pesquisa demonstraram

a necessidade de se conceber a sociedade não como produto da história, mas como resultado

da auto-afirmação do indivíduo e da sociedade autônoma. Diante da liberdade individual e da

autonomia social, as instituições e os processos decisórios, aos quais os cidadãos se submetem

deve submeter-se a processo de re-confirmação e re-aceitação constante, tanto do próprio eu,

quanto da sociedade e das instituições sociais.

O processo de emancipação do homem por meio de conscientização da cidadania e da

responsabilidade resultante das decisões sociais tomadas, da re-confirmação e da re-aceitação
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das  instituições  perpassam  pelo  método  discursivo  linguístico  fundado  na  teoria

neoinstitucionalista.  De  modo  que,  o  processo  democrático  deve  expressar  teorias  de

justificadoras de suas possíveis decisões e submetê-las a critica-argumentativa-refutativa.

O Supremo Tribunal Federal desempenha função política por meio do processo de

controle de constitucionalidade difuso e concentrado.

Demonstrou-se que o processo de controle  de  constitucionalidade  concentrado é  a

fiscalização  abstrata  das  leis  e  atos  normativos  do  poder  público  em  confronto  com  a

constituição  por  via  principal,  significando  dizer  que  a  questão  constitucional  é  objeto

principal  da  demanda.  Por  tal  processo  busca-se  a manutenção  da  segurança  do  Direito

Constitucional  Objetivo,  por  meio  abstrato,  na  medida  em que  a  inconstitucionalidade  é

analisada em tese, como objeto litigioso do processo. A decisão possui eficácia geral e efeitos

erga omnes.

No  Direito  brasileiro  é  realizado  por  institutos  distintos:  a  ação  direta  de

inconstitucionalidade por ação (ADI), a ação declaratória de constitucionalidade (ADC), a

ação  direta  de  inconstitucionalidade  por  omissão  (ADO),  a  ação  direta  de

inconstitucionalidade  interventiva  (ADI-Interventiva),  e  a  arguição  de  descumprimento  de

preceito fundamental(ADPF).

O processo pelo qual se realiza o controle concentrado deve ser estabelecido por meio

de  lei  em respeito  ao  devido  processo  legiferante.  Não  obstante,  em muitas  situações,  a

jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal  dispõe de regras processuais,  na maioria  das

vezes estipulando critérios limitadores do exercício de interpretação constitucional. 

É o que pode ser observado na jurisprudência que tem restringido a legitimidade da

atuação concentrada por meio de limitações impostas como requisitos de admissibilidade das

ações. Tem-se a que exigência de demonstração de pertinência temática para a confederação

sindical, entidade de classe de âmbito nacional; e a demonstração de pertinência temática da

questão constitucional com a atividade desenvolvida para Governador de Estado e do Distrito

Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa Distrital. Trazendo à questão a análise

do interesse processual.

Em algumas  oportunidades  a  anterior  jurisprudência  do  Tribunal  é  posteriormente

disciplinada em lei, conferindo aparência de legitimidade, em outras, não. 

À exceção da ação de inconstitucionalidade interventiva, que tem por legitimado o

Procurador  da  República,  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  a  ação  declaratória  de
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constitucionalidade,  a  ação de inconstitucionalidade por omissão e  a ação de arguição de

preceito  fundamental  possuem  os  mesmos  legitimados,  trazidos  por  meio  de  norma

constitucional para os primeiros e estendido aos demais por jurisprudência e posteriormente

por meio de lei.

Caso peculiar foi  ressaltado em relação à arguição de descumprimento de preceito

fundamental, que da Constituição se infere ampla legitimidade, o que foi regulamentado no

projeto  de  lei,  prevendo  acesso  direto  e  irrestrito  ao  Supremo  por  qualquer  cidadão

individualmente sob a alegação de que houve lesão ou ameaça a direito por ato do Poder

Público. Conquanto tal dispositivo foi vetado pelo Presidente da República sob a alegação de

proteção do interesse público. 

Demonstrou-se que os argumentos utilizados para justificar o veto  não sustentam a

exclusão  do  cidadão.  Verificou-se  a  ilegitimidade  das  afirmações  de  possível  excesso  de

demandas em sendo ampliada a legitimidade aos cidadãos. Pois tal assertiva é conjectural

imaginativa, pois não se implementou o instituto de modo a verificar tal dificuldade. Ademais,

ainda que se confirmasse o excesso e demandas, outros meios para resolvê-lo deveriam ser

tomados e não a restrição a direito fundamental constitucional.

Ainda para a DPPF, a jurisprudência do Supremo restringiu o uso estabelecendo a ela

caráter subsidiário em relação às demais ações de controle concentrado.

Dispôs-se sobre as muitas técnicas de decisão; dentre elas, com a matriz germânica, a

interpretação  conforme  a  constituição,  a  declaração  parcial  de  inconstitucionalidade  sem

redução  de  texto  e  o  apelo  ao  legislador.  Destaca-se,  ainda,  a  técnica  de  declaração  de

inconstitucionalidade sem pronuncia de nulidade, para os casos em que já há situação de fato

consumada  ou  que  a  declaração  de  nulidade  implique  em  agravamento  no  estado  de

inconstitucionalidade.

Tratou-se  da  tentativa  de  conferir  caráter  democrático  ao  processo  de  controle

concentrado  de  constitucionalidade  com  a  previsão  do  instituto  do  amicus curiae e  da

realização de audiências públicas, em que ambos são submetidos à avaliação de necessidade

pelo Ministro-Relator. 

A audiência  pública  é  prevista  nas  Leis  nº  9868/99  e  nº  9882/99  como  meio  de

manifestação social, a critério do Relator, o qual fixará data para a realização da audiência

pública, quando ouvirá depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

A previsão legal é de extremamente lacônica, a Lei refere-se à manifestação por meio
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de audiência pública, mas não esclarece qual a natureza dela ou quando deva se constituir. De

modo que deixou espaço para que se construísse casuisticamente, jurisprudencialmente, por

meio do Supremo, especialmente, no Regimento Interno da Corte.

Quanto  ao  processo  de  controle  difuso  de  constitucionalidade  demonstrou-se  que,

genuinamente,  caracteriza-se  pelo  fato  de  a  competência  para  apreciação  da

constitucionalidade ser atribuída indistintamente a todos os órgãos do Poder Judiciário que

tenham jurisdição  para  a  causa  principal,  podendo  aferir  a  constitucionalidade  da  norma

questionada  em relação  de  prejudicialidade  à  questão  principal.  Por  tal  modelo  o  Poder

Judiciário não anula a lei, apenas declara o reconhecimento de uma nulidade pré-existente,

tendo, originalmente,  efeitos retroativos à promulgação da lei,  efeitos ex tunc,  meramente

declaratórios e de nulidade, alcançando exclusivamente as partes.

 A questão  incidental  deve  ser  suscitada  pelas  partes  ou  pelo  Ministério  Público,

podendo  também  ser  conhecida  ex  officio pelo  juiz  ou  tribunal,  nesse  caso  a

inconstitucionalidade somente poderá ser declarada por maioria absoluta de seus membros.

Segundo  a  Constituição  Federal,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  requer  maioria

absoluta dos membros do Tribunal ou do órgão especial, se houver.

Citado  requisito  é  entendido  como  condição  de  eficácia  da  decisão  de

inconstitucionalidade,  para  a  qual  o  Supremo  Tribunal  Federal  limitou  a  abrangência,

dispondo  que  se  a  norma  já  recebeu  tratamento  quanto  à  constitucionalidade  pela  Corte

Máxima,  em controle  incidental  ou  concentrado,  ou  pelo  plenário  ou  órgão  especial  do

próprio  tribunal  em que  a  questão  espera  ser  decidida,  em controle  incidental,  não  há  a

obrigatoriedade da reserva de plenário. Posteriormente, esse entendimento foi disposto na lei

nº 9756/98.

Destacou-se que o controle incidental não pode ser suscitado por meio de Recurso

Extraordinário direto no Supremo, de modo que, para este instrumento, a jurisprudência da

Corte exige o pré-questionamento como requisito de admissibilidade.

Ressaltou-se que os remédios constitucionais de garantia que são mais frequentes, em

comparação com ações ordinárias comuns, em virtude da maior celeridade no processamento

por meio do rito sumário. O que pode ser observado no manejamento coletivo da ação civil

pública, no qual, por exemplo, o Supremo firmou entendimento restritivo no sentido de que

somente pode trazer a questão incidental de constitucionalidade quando na defesa de direitos

individuais  homogêneos,  pois  na  defesa  de  direitos  difusos  ou  coletivos  representaria
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sucedâneo à ação concentrada de sua competência exclusiva. Naquelas situações, às sentenças

será conferida eficácia vinculante e erga omnes limitada ao âmbito territorial de competência

do órgão prolator.

O  recurso  extraordinário  é  o  instrumento  de  maior  expressão  do  controle  difuso,

porém, o uso dele  tem sofrido restrições  sob a  alegação de que há excesso de demanda,

desenvolvendo-se jurisprudência de contenção ou defensiva, por meio da qual a Corte firmou

entendimentos  que  barram  o  processamento  do  recurso  extraordinário  e  dos  agravos  de

instrumento que visam levar o recurso ao Supremo quando inadmitido na instância a quo.

Demonstrou-se que a motivação de barrar o processamento de recursos não é legítima.

De  modo  que,  a  criação  de  formalidades  impeditivas  do  gozo  de  direito  subjetivo

constitucionalmente  previsto,  com eficácia  imediata,  demonstra  a  fragilidade  do  processo

democrático  brasileiro.  Formalidades  existem  quando  se  trata  da  descrição  de  um

procedimento,  mas  elas  deves  ser  a  capa  do  direito,  e  não  o  objeto  a  ser  resguardado,

especialmente em se tratando de controle de constitucionalidade.

A exemplo dessa postura, tem-se alteração na Lei 10. 529/2001, que conferiu caráter

objetivo  ao  recurso  extraordinário  nos  juizados  especiais  federais.  Destacou-se  nesse  a

questão da legitimidade no processo de alteração legislativa, se houve devido processo legal

na confecção da lei, não se deve ignorar os meios de realização de fins alegados como nobres.

A alegação de preservação do princípio da igualdade ou celeridade processual não supre a

ausência de debate democrático para a realização da solução em se atribuir efeitos objetivos a

um instrumento constitucionalmente subjetivo.

Nessa mesma linha, questionou-se a inserção do requisito da repercussão geral como

forma de resgate da feição do recurso extraordinário como meio uniformizador, em verdade

como meio redutor de demandas no Supremo Tribunal Federal.

Pontuou-se que, ainda que se verifique elementos valorosos na condução do controle

de constitucionalidade e sua jurisprudência,  não há legitimidade democrática em alteração

legislativa que se conduza por objetivos diversos daqueles constitucionalmente previstos para

o instituto do recurso extraordinário.

Ademais, exige-se para o recurso extraordinário a demonstração de repercussão geral

na questão a ensejar a análise pela Corte. Nesse caso, tem-se a redução do acesso à questão de

interesse individual à Corte Suprema, por meio de instrumento não legítimo. Não obstante

isso, merece ainda maior destaque o meio pelo qual se define a existência da repercussão
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geral.

Inicialmente a questão, que é processual, é definida no bojo do Regimento Interno do

Supremo, e estipula que a definição da existência de repercussão geral será verificada por

meio  de  plenário  virtual  em que  o  ministro-relator  ou  presidente  submete  a  questão  no

sistema,  já  apresentando  seu  posicionamento,  dentro  de  20  dias  os  demais  ministros  se

pronunciam, valendo o silêncio como anuência ao posicionamento conferido pelo Ministro-

Relator ou presidente, seja de existência de repercussão geral ou não.

Ou seja, questão de constitucionalidade pode ser decidida por meio de atribuição de

efeitos ao silêncio, e, como se não bastasse, pode ser definida por meio do entendimento de

um único ministro.

Verifica-se,  nesse  caso,  ilegitimidade  instituinte,  já  que  não  há  lei  para  definir  o

processo de formação da decisão,  e inconstitucionalidade instituída,  tendo em vista  que a

decisão é realizada sem o devido processo legal.

Demonstrou-se ainda a ausência de critérios para a escolha de recursos paradigmas

para a análise objetiva de questão constitucional à qual conferir-se-á eficácia geral e efeitos

vinculantes.

Nesse ponto sobressalta a interpretação do Supremo face à aplicação do incido X, do

art. 52, o qual estipula que a eficácia erga omnes, resultante de decisão em controle difuso é

conferida por meio de Resolução do Senado Federal, suspendendo a execução da lei, ou seja,

conferir eficácia geral à decisão definitiva em recurso extraordinário.

O Supremo firmou entendimento de que tal dispositivo limita-se a conferir publicidade

à decisão, já que ela própria possui eficácia geral. Em outras palavras, a jurisprudência da

corte,  alegando  corrigir  impropriedade  do  sistema  jurídico,  retirou  utilidade  de  texto

constitucional,  quando  para  tanto  seria  necessário  procedimento  especial  de  Emenda

Constitucional.

Ora, seis votos, presentes oito ministros para instalação da sessão, são suficientes para

se alterar a Constituição Federal, o que era pra ser um  processo dificultoso tornou-se num

procedimento extremamente  fácil,  por  meio  da  má interpretação do processo  de  mutação

constitucional.

Destacou-se, também, a possibilidade de limitação dos efeitos da decisão nos casos de

controle difuso, que, como demonstrou-se, o Supremo já atribui eficácia erga omnes.

A justificativa para a não aplicação dos efeitos ex tunc à decisão podendo modelá-la
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resguarda-se no afastamento do princípio da nulidade da lei  por razões constitucionais de

congruência  entre  o  controle  concreto  e  abstrato  e  não  de  conveniência,  afirmam  seus

defensores.

Todas  as  posturas  jurisprudenciais  de  aproximação  os  resultados  das  decisões  de

controle de constitucionalidade, especialmente na limitação do caráter subjetivo no controle

concentrado,  tem sido chamadas de objetivação ou dessubjetivação do controle  difuso de

constitucionalidade.  Demonstrou-se  que  o  uso  da  expressão  dessubjetivação  é  mais

apropriado em virtude na inexistência de efetivo processo objetivo e abstrato.

Observou-se  que  a  não  previsão  constitucional  de  competência  ao  Supremo  para

legislar em matéria processual, não o inibiu de estabelecer normas processuais com efeitos

vinculantes  e  eficácia  erga omnes,  muitas  delas  restritivas  de  direitos  fundamentais

processuais, sem respeito ao devido processo legislativo.

Trata-se de atuação ilegítima,  tanto  em nível  constituinte,  pois  a  Constituição  não

previu tal atribuição à Corte, quanto no nível instituído, tendo em vista a absoluta ausência de

devido  processo  para  a  criação  das  normas  processuais.  Muitos  desses  dispositivos  são

estabelecidos por jurisprudência, outros tantos por meio do Regimento Interno do Supremo

Tribunal Federal, e não por lei, como estabelece o inciso I do art. 22 da Constituição Federal

do Brasil.

Considerando a amplitude das consequências da função desempenhada pelo Supremo

Tribunal  Federal  no processo de controle  de constitucionalidade difuso e concentrado,  na

medida em que exerce papel político, apresentou-se proposta, de lege ferenda, de processo de

realização das decisões na Corte.

1)  Em  controle  concreto  de  constitucionalidade,  a  identificação  de  questão  em  recurso

extraordinário que possa se enquadrar na definição de repercussão geral, salvo os casos em

que ela  já  é  presumida,  necessitará  para  seu  enquadramento  de  devido processo onde  se

apresentem argumentos  e  contra-argumentos  capazes  de  manter  ou  excluir  a  questão  no

conceito de repercussão geral.

2) Criação de meios para formação de grupos de interesses visando a estruturação de debate

argumentativo tanto quanto à questão de repercussão geral, quanto para o objeto principal da

lide.
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3) Seleção por meio de sorteio eletrônico de algumas petições de recurso extraordinário para

servirem de projeto à formulação das propostas.

4) Ao fim das discussões entre os grupos, as propostas vencedoras devem ser apresentadas

publicamente, por meio da televisão, rádio ou internet, em horário comercial, a fim de que a

sociedade de modo geral tenha conhecimento das questões.

5) Apresentação da decisão provisória emitida pelo Supremo Tribunal Federal após o trabalho

deliberativo em conjunto com os demais legitimados, incluindo-se os grupos de interesses.

6) Ao final, para determinadas questões a serem previamente decididas por meio de devido

processo legislativo, a decisão deve ser submetida a referendo popular.

Poder-se-á  falar  em legitimidade  da  atuação  constituinte  e  instituída  do  Supremo

Tribunal Federal em processo de controle de constitucionalidade quando a formação do órgão

por meio da Constituição Federal expressar a pluralidade das instituições democráticas às qual

se voltam à interpretação constitucional e, no nível instituinte, quando a formação da decisão

realizar-se por meio de devido processo.

Entende-se  o  devido  processo  como  aquele  em  que  se  resguarda  o  contraditório

isomênico (igualdade de interpretar)  na deliberação argumentativa de todas as instituições

democráticas, a fim de se obter a solução resistente àos confrontos argumentativos, podendo

ser  revista  a  qualquer  tempo,  em  razão  da  permissão  autofiscalizatória  do  Estado

Democrático.

O Estado brasileiro disposto na Constituição refere-se ao povo como titular do poder,

na configuração de autodeterminação, que necessita do debate público nas decisões políticas.

O Estado brasileiro,  como ordem democrática,  deve vincular-se à ideia de liberdade e de

igualdade, oportunizadas no processo de tomada de decisões por meio do devido processo.
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