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RESUMO 

 

LOBREGAT, Rodrigo Rabelo. A atuação do STF no processo legislativo: crise entre 

poderes ou diálogo institucional? 2.019. 262 fls. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2.019. 

 

Democracia e Constitucionalismo são conceitos que, apesar de não estarem perfeitamente 

correlacionados, têm seu desenvolvimento histórico entrelaçado. Enquanto o primeiro 

guarda relação com o autogoverno, a partir de uma lógica de composição de conflitos 

sociais através da obtenção de maiorias parlamentares, o segundo se pauta pela ideia de 

restrição ao exercício do poder, pela qual a existência de múltiplos focos de soberania 

interna permite a imposição, a cada um dos poderes, de freios e contrapesos. Como 

guardião precípuo deste pacto de fragmentação do poder político, o Supremo Tribunal 

Federal tem um lócus de destaque no sistema jurídico-constitucional.  

E, a partir desse espaço, o Pretório Excelso tem a função de garantir a ordem 

constitucional, o que importa, no mais das vezes, em controlar e intervir na dinâmica de 

exercício do poder delegado cabível aos demais ramos políticos. Neste contexto, o que se 

tem observado é a ocorrência de atuações no processo de legiferação, em cada uma de suas 

fases. Tal panorama, aliás, se dá tanto através do exercício de poderes atípicos quanto pela 

sua competência de Jurisdição Constitucional. 

A análise deste papel, que se desenvolve por meio de uma interface com o Legislativo no 

processo de elaboração das leis, se dará através da teoria do diálogo institucional: por meio 

dela, e tendo em vista as diferenças de formação e legitimação de cada um dos poderes 

mencionados, buscar-se-á analisar se e como as deliberações dialogadas em rodadas 

procedimentais específicas poderão incrementar a produção legislativa, unindo as lógicas 

de representação popular pautada no autogoverno com a garantia substantiva e 

procedimental de respeito à Constituição. 

 

Palavras-chave: Democracia. Constitucionalismo. Diálogo Institucional. Supremo Tribunal 

Federal. Congresso Nacional. 





  
   
 

ABSTRACT 

 

LOBREGAT, Rodrigo Rabelo. The role of brazilian Supreme Court in the law-making 

process: crisis between powers or institutional dialogue? 2.019. 262 fls. Thesis (PhD) – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2.019. 

 

Democracy and Constitutionalism are concepts that although they are not perfectly 

correlated, their historical development is interconnected. Whereas the first is related to the 

self-government, from a logical of resolution of social conflicts by achieving the 

parliamentary majority, the second is based on the idea of restriction to the exercise of 

power, by which the existence of multiple focuses of internal sovereignty allows the 

application of checks and balances on each of the powers. As a main guardian of such 

covenant of fragmentation of the political power, the Federal Supreme Court has a relevant 

locus in the legal-constitutional system.  

And from this space, the brazilian Supreme Court has the role to ensure the constitutional 

order, which most times results in controlling and intervening on the dynamics of exercise 

of the applicable granted power to the other political fields. In this context, it has been 

observed the occurrence of performances in the lawmaking process, in each of its stages. 

Such scenario, indeed, takes place either through the exercise of unusual powers or by its 

competence of Constitutional Jurisdiction. 

The analysis of such role, which is developed by an interface with the Legislative in the 

lawmaking process, will be through the theory of the institutional dialogue: through it and 

aiming at the differences of formation and legitimization of each of the said powers, an 

effort will be made to analyze if and how resolutions discussed on specific procedural 

rounds may improve the legislative production, merging logics of popular representation 

based on the self-government with the substantive and procedural guarantee of respect for 

the Constitution. 

 

Keywords: Democracy. Constitutionalism. Institutional Dialogue. Brazilian Supreme 

Court. National Congress of Brazil. 

 



  
   
 

RESUMÉ 

 

LOBREGAT, Rodrigo Rabelo. Le rôle de la Cour Suprême Fédérale dans l’élaboration de  

lois: crise entre puissances ou dialogue institutionnel? 2.019. 262 fls. Thèse de Doctorat  – 

Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2.019. 

 

La démocratie et le constitutionnalisme sont des concepts qui, même s’ils ne sont pas 

complètement liés, sont associés d’un point de vue historique. Le premier est associé à 

l’autogouvernement, à partir d’une logique de formation de conflits sociaux grâce à 

l’obtention de majorités parlementaires, alors que le deuxième repose sur l’idée de 

restriction à l’exercice du pouvoir, pour laquelle l’existence d’objectifs de souveraineté 

interne permet l’imposition, pour chaque pouvoir, de freins et de contrepoids. En tant que 

gardienne de ce pacte de fragmentation du pouvoir politique, la Cour suprême fédérale 

brésilienne occupe une position importante dans le système juridico-constitutionnel.  

Et, à partir de cet espace, la Cour suprême fédérale a pour fonction de garantir l’ordre 

constitutionnel. Le plus souvent, il convient de contrôler et d’intervenir dans la dynamique 

d’exercice du pouvoir délégué applicable aux autres branches de la politique. Dans cette 

optique, il est possible d’observer des interventions dans la procédure de législation, dans 

toutes ses phases. Par ailleurs, cela se produit dans l’exercice de pouvoirs atypiques, ainsi 

que dans ses compétences de juridiction constitutionnelle. 

L’analyse de ce rôle, qui se développe par le biais d’une interface avec le pouvoir législatif 

dans le processus d’élaboration des lois, sera effectuée grâce à la théorie du dialogue en 

droit constitutionnel: grâce à cette dernière, et compte tenu des différences de formation et 

de législation de tous les pouvoirs mentionnés, il sera possible d’analyser si et comment les 

décisions concertées lors de procédures spécifiques pourront augmenter la production 

législative, en associant la logique de représentation populaire axée sur 

l’autogouvernement à la garantie substantielle et procédurale du respect de la Constitution. 

  

Mots-clés: Démocratie. Constitutionnalisme. Dialogue institutionnel. Cour Suprême 

Féderale brésilienne. Congrès national du Brésil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os dizeres de Montesquieu, imortalizados em sua obra prima e reproduzidos em 

grande parte da literatura constitucional mundial, afirmam a necessidade de controle do 

poder pelo próprio poder. Neles, o nobre francês afirma ser o homem tentado a abusar do 

poder, buscando maximizá-lo até onde encontrar limites. 

O mesmo Montesquieu, inspirado pela forma como o Parlamento e o Monarca se 

relacionavam institucionalmente na Inglaterra, traz a solução ao problema: “Para que não 

se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder”1. 

Consolida Montesquieu, portanto, a teoria da separação de poderes que - em sua 

obra clássica - demonstrava sua vertente mais radical: cada poder teria uma função 

específica, sendo vedado a eles invadir a esfera de atribuição alheia. Em outras palavras, 

pregava-se uma separação rígida entre os Poderes, onde não houvesse funções atípicas. 

Tal ideal se incutiu em toda a noção de constitucionalismo: uma das formas de 

reduzir o risco de utilização do peso do poder estatal para restringir e limitar a liberdade 

dos indivíduos seria dividi-lo entre vários órgãos, que interagiriam entre si se controlando 

mutuamente; cada qual, no entanto, teria sua própria esfera de atuação que, por definição, 

excluiria por completo a possibilidade de interferência dos demais poderes. Assim, a lógica 

de separação de poderes preconizada por Montesquieu2 é uma lógica excludente e não 

cooperativa, pela qual a fronteira entre as possibilidades de atuação de cada um dos 

poderes é bem definida e perfeitamente delimitada.  

                                                

1 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de. Do Espírito Das Leis, Os 
Pensadores, vol.1, Editora Nova Cultural, Livro XI, p. 205. 
2 “A visão clássica da separação de poderes é uma versão jurisdicista da lição de Montesquieu. 
Esquematicamente, ela erige três Poderes em torno da noção de lei. Um faz a lei, outro a executa, o terceiro 
também a aplica, proém, contenciosamente: Legislativo, Executivo e Judiciário. Esta concepção teve e tem o 
seu mérito. Dá à representação popular o comando último – a lei, expressão da vontade geral – é que rege o 
Estado; sujeita o Executivo ao cumprimento estrito do que a lei determina – este só pode fazer o que a lei lhe 
permite; impõe ao Judiciário vivenciar a lei, decidindo os litígios, punindo criminosos, mas sempre num 
processo dialético – o contencioso. 
Tudo isto, no conjunto, faz o Estado de Direito.” 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1988: judicialização da 
política e politização da Justiça. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 198, p.2, out. 1994. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46407>. Acesso em: 10. Jan. 
2019. 
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Com o passar do tempo, a prática constitucional passa a solidificar o dogma da 

separação de poderes com maior sofisticação3: entende-se pela possibilidade de 

compartilhamento de algumas funções entre os poderes, instituindo-se as chamadas 

funções atípicas4, pelas quais um dos poderes constituídos exerce, com fulcro naquilo que 

lhe foi estabelecido pela Constituição positiva, função que – tradicionalmente, e de acordo 

como o modelo de divisão clássico trazido por Montesquieu sob inspiração do 

Constitucionalismo inglês do século XVIII – não lhe caberia. 

Há que se firmar, porém, que todo este desenvolvimento teórico, elaborado a fim de 

alicerçar um regime de restrições e amarras ao desenvolvimento de modelos de governo 

autocráticos e despóticos, não apresenta correlação direta com o regime democrático. 

Muito pelo contrário, é notório dentre os estudiosos do direito que, muitas vezes, os 

conceitos de democracia e de constitucionalismo entram em verdadeiros choques, se 

contrapondo. 

Afinal, não é difícil perceber que o ideal da democracia tem, como seu valor 

fundante, a ideia de autogoverno, segundo a qual só é legítimo que os indivíduos se 

submetam à sua própria vontade, ainda que esta vontade, que prescreve coercitivamente 

normas de conduta específicas, seja expressada coletivamente: é a vontade da comunidade 

formalmente expressa por meio da lei que pode restringir a liberdade dos indivíduos, sendo 

                                                

3 Há que se contextualizar tal mudança de entendimento em razão da evolução política enfrentada pela 
sociedade ocidental. Afinal, evidencia-se que o modelo trazido pelo barão francês impunha que, em face de 
discordância entre a visão de cada um dos poderes constituídos (em que pese a noção de “Poder Constituinte” 
e – contrario sensu – “poderes constituídos” ter surgido, historicamente, quase cinquenta anos após a 
publicação de “O Espírito das Leis”, parece-nos razoável notar que a lógica por trás do pensamento de 
Montesquieu englobava, desde logo, os gérmens da noção em questão, até mesmo ao considerarmos o fato de 
que a Inglaterra, que inspirou os trabalhos de Montesquieu, já tinha Constituição na acepção moderna, ainda 
que costumeira. Por outro lado, sabe-se que uma das características inerentes ao Poder Constituinte é sua 
incondicionalidade, de tal sorte que teria sido o Poder Constituinte britânico execido de forma informal e, 
consequentemente, desprovido de um marco definido), haveria de ocorrer a inércia. Tal modelo de 
pensamento, contudo, embora se coadune perfeitamente com um modelo de Estado liberal, não é capaz de 
permitir a contento e de forma eficiente um governo mais intervencionista, capaz de gerar e implementar uma 
maior concretização de valores sociais. Assim sendo, foi consequência inexorável da mudança de paradigma 
do papel do Estado ocorrido no desenrolar histórico da sociedade ocidental que obrigou, a fim de viabilizar 
ao menos minimamente a concretização das novas promessas político-sociais trazidas, muitas vezes, por 
novos ciclos constitucionais integradores de direitos fundamentais, uma mudança de paradigma no que se 
refere à interpretação da lógica da separação de poderes.  
4 Esse modelo foi incorporado pelo nosso ordenamento jurídico-constitucional, já que “o próprio legislador 
constituinte atribuiu diversas funções a todos os Poderes, sem, contudo, caracterizá-la com a exclusividade 
absoluta. Assim, cada um dos Poderes possui uma função predominante, que o caracteriza como detentor de 
parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional. São as chamadas 
funções típicas e atípicas, que caracterizam cada um dos Poderes, dentre eles o Poder Legislativo.” 
In: MORAES, Alexandre de. Poder Legislativo. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et alii (orgs). Tratado 
de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1.913. 
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certo que, na medida em que estes participam da elaboração legislativa, deixariam de 

existir governantes e governados, mas apenas cidadãos.  

Mas, se por um lado, só a coletividade é capaz de restringir o espectro de 

autonomia dos indivíduos socialmente considerados, por outro, dentro de um cenário de 

democracia plena, não há nada que possa restringir a vontade coletiva: se os indivíduos 

devem ser senhores de si próprios, e se a vontade coletiva - procedimentalmente expressa e 

com a obtenção de uma maioria - resulta na soberania estatal, nenhum tipo de amarras ou 

restrições poderiam ser oponíveis a esta vontade geral. 

Por outro lado, se há algo notadamente democrático5 no conceito de 

constitucionalismo é a ampla observância da necessidade de restrição ao exercício pleno do 

poder: pouco importando se a soberania é exercida por um monarca, um grupo 

aristocrático, ou pela mais ampla coletividade popular, o ideário constitucionalista entende 

imprescindível a existência de freios e contrapesos capazes de trazer temperança a 

eventuais excessos e rupturas trazidos pelo detentor do poder político6. Assim, longe de 

                                                

5 Aqui, o termo é utilizado como sinônimo de “igualitário”, “não discriminador”. 
6 Neste sentido, a lógica constitucionalista liberal entende que a restrição ao exercício abusivo do poder e a 
existência de freios e contrapesos, em verdadeira lógica de restrição à atuação estatal, afigura-se como efetiva 
forma de evitar a autocracia. Não se implementa, ao se determinarem as funções de cada um dos poderes 
constituídos, qualquer imposição ontológica ao exercício de suas prerrogativas, sendo certo, por conseguinte, 
que extrapolamentos, independentemente de serem tidos como bons ou ruins, feios ou belos, corretos ou 
reprováveis, serão evitados por meio da existência de diferentes grupos de interesse, ocupantes de espaços 
institucionais diversos, capazes de fazer valer o pacto político de determinação distributiva das funções 
estatais entre cada um dos aludidos poderes. E nem poderia ser diferente, à medida em que a valoração dos 
atos governamentais é, por essência, subjetiva, e não poderá servir de critério para basear se o exercício do 
poder se deu ou não de forma escorreita. Neste sentido, aliás, Thomas Hobbes, um dos maiores ideólogos 
políticos da história do pensamento ocidental, traz, em sua obra, interessante crítica à valoração da forma de 
exercício do poder, demonstrando, de maneira cristalina, todo o subjetivismo que nela se encontra enraigado: 
“Mas, devido a suas paixões, será dificílimo persuadir os homens de que um reino e uma tirania não são 
distintas espécies de governo; até quem prefere ter a cidade sujeita a um só homem do que a muitos não 
acreditará que ela seja bem governada se não for pelo seu critério. 
Contudo, é pela razão, e não pela paixão, que devemos descobrir que diferença há entre um rei e um tirano. 
Primeiro a diferença entre eles não está que um tirano tenha poder superior, porque não pode haver poder 
superior ao do supremo governante; nem ao fato de que um tenha o poder limitado, e o outro ilimitado: pois 
quem tem seu poder limitado não é o rei mas súdito daquele cujo poder limita o seu. Finalmente, seus 
poderes tampouco diferem na maneira de aquisição; pois, se num governo democrático ou aristocrático 
algum cidadão adquirir pela força o poder supremo, ele se tornará um monarca legítimo caso venha a ganhar 
o consentimento de todos os cidadãos –, caso contrário, será um inimigo, e não um tirano. 
A única diferença entre eles reside, portanto, no exercício de seu poder (command), dizendo-se que é rei 
aquele que governa bem, e tirano aquele que não o faz. Assim chegamos ao resultado de que, num governo 
legitimamente constituído, se parecer aos súditos que o príncipe governa bem e de modo a agradá-los, eles 
lhe darão o nome de rei; e, se assim não lhes parecer, chamá-lo-ão de tirano. Vemos assim que reino e tirania 
não são formas distintas de governo, mas que ao mesmo monarca é conferido o nome de rei em sinal de 
honra e referência, e o de tirano para fazer-lhe contumélia e censura. Além disso, o que com tanta frequência 
se encontra nos livros escritos contra os tiranos teve origem nos autores gregos e romanos, cujo governo era 
em parte democrático e em parte aristocrático, de modo que eles não odiavam apenas aos tiranos, mas 
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permitir um sistema de organização do poder democraticamente puro, repelindo as formas 

aristocráticas e monárquicas do exercício de poder, acaba o constitucionalismo por 

incentivar a existência destas outras duas formas, tendo, aliás, se inspirado na ideia de 

governo misto aristotélico (este, composto por traços democráticos, aristocráticos e 

monárquicos que, coexistindo, acabam se restringindo entre si). 

É fruto do choque entre os dois conceitos em análise - democracia e 

constitucionalismo - que surge a forma de compatibilização de ambos. O desenvolvimento 

da democracia aparece como uma das principais conquistas obtidas pelo mundo ocidental 

nos últimos dois séculos; tal desenvolvimento, contudo, deve se dar de forma saudável, 

preferencialmente dentro de um contexto de constitucionalismo, através do qual existam 

sistemas de restrições e ponderações da vontade popular exacerbada7. Aliás, há que se 

frisar que esta compatibilização, à qual se dá o nome de democracia constitucional, 

mostrou seu valor intrínseco e insubstituível na primeira metade do século XX, quando 

governos de cunho totalitário chegaram ao poder por meio de deliberação popular, 

                                                                                                                                              

também aos reis”. In: HOBBES, Thomas. Do Cidadão. 2ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 121-
22. 
Neste sentido, aliás, o mesmo filósofo da política critica o ideário grego que prega pela diferença entre as 
formas puras e as formas corrompidas de governo, ao afirmar que: 
“Embora alguns teóricos antigos da política tenham introduzido três outros tipos de governo em oposição a 
estes – opondo, assim, a anarquia ou a confusão à democracia; a oligarquia, ou seja, o governo de poucos, à 
aristocracia; e a tirania à monarquia -, não se trata porém de três formas distintas de governo, mas de três 
nomes dados a este por aqueles que estão descontentes com a forma atual de governo, ou com quem exerce o 
poder. Isso porque os homens, ao atribuírem nomes, usualmente não significam apenas as coisas em si 
mesmas, mas também suas próprias afeições, tal como o amor, o ódio, a ira e ainda outras mais. Disso 
decorre que aquilo que um chama de democracia, outro diz anarquia; o que um considera como aristocracia, 
outro avalia ser oligarquia; e aquele a quem um chama de rei, outro nomeia como tirano. 
De modo que, como vemos, esses nomes não assinalam distintas espécies de governo, mas sim as distintas 
opiniões dos súditos em relação àquele que tem o poder supremo. Pois, primeiro, quem não vê que a anarquia 
se opõe igualmente a todas as formas acima nomeadas? Pois tal palavra significa que não há governo algum, 
isto é, nem sequer há Estado. E como pode ser que o ‘não-governo’ esteja entre as espécies de governo? 
Além disso, que diferença há entre uma oligarquia, que significa o governo de uns poucos ou de uns grandes, 
e uma aristocracia, que é o governo dos principais ou dos primeiros, a não ser o fato de que os homens se 
diferenciam tanto entre si que a mesma coisa não parece boa a todos eles? E disso decorre que aquelas 
pessoas que por alguns são vistas como sendo as melhores, por outras são avaliadas como sendo as piores do 
gênero humano”. In: HOBBES, op. cit., p. 120. 
7 Por outro lado, a noção de contraposição entre lei e direito, tal bem explicada na obra de Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, incorpora uma ontologia que, contemporaneamente, dá força e legitimidade aos Tribunais 
Constitucionais. Estes, afinal, são os guardiões de um pacto político realizado em um contexto de pré-
compromisso, que guarda os valores morais e basilares de uma determinada Nação. Tal panorama, no 
entanto, não é imune à críticas, já que pode levar a um voluntarismo arbitrário. 
Neste sentido, nos ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho que: “O controle de constitucionalidade dá ensejo 
a que os magistrados façam prevalecer, em certas ocasiões, suas opiniões políticas, sobre as da representação 
popular. Podem, então, a pretexto de interpretar a Constituição, fulminar leis que desagradam às suas 
convicções e preconceitos.”. 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 6a Edição. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 
352. 
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legitimados por uma escolha democrática que, do ponto de vista político, suicidara-se, 

permitindo ao Estado exercido autocraticamente praticar todo tipo de abusos e descalabros. 

Em outras palavras, percebeu-se que o Estado totalitário pode ter suas raízes e se 

desenvolver por meio do próprio regime democrático, surgindo do seio de um modelo de 

autogoverno – ainda que, pode-se dizer, o exercício do autogoverno, nestes casos, tenha se 

dado de forma patológica. 

Indo adiante, é de se notar que cada um dos conceitos que, expressos em conjunto, 

formam o principal modo de governo hodiernamente visto no ocidente, carregam, dentro 

de si, instituições próprias. Estas instituições, por sua vez, restam impregnadas dos valores 

que remetem a democracia e o constitucionalismo, de tal forma que, em seu modus 

operandi, refletem a forma de exercício do poder por eles preconizados. Igualmente, e 

como consequência direta, são dotadas de diferentes formas de legitimação. 

Paradigmaticamente, temos no parlamento o espelho dos ideais democráticos 

modernos: se aceitarmos como premissa que o exercício direto da vontade popular se 

encontra impossibilitado, ou, ao menos, dificultado pela maneira como se consolidaram as 

instituições do Estado Moderno, temos que é dentro do embate parlamentar que se reflete o 

exercício do autogoverno dos cidadãos vinculados à determinada soberania estatal8.  

Ora, dentro de um modelo de representação ocorre o exercício da cidadania por 

meio do qual é expressa a vontade coletiva, revelada através da obtenção de uma maioria 

de opiniões direcionadas em um mesmo sentido, normalmente obtida por meio de soluções 

de compromisso, que incorporam, igualmente, ideias e modelos de pensamento das 

minorias (ou, ao menos, de parte delas). A canalização de tal dinâmica parlamentar, 

voltada para a obtenção de um produto específico e decorrente da vontade do povo 

democraticamente representado reverte-se no chamado Processo Legislativo. 

                                                

8 Tal associação tem razão histórica, na medida em que o parlamento se colocou como o órgão que 
desempenhou a luta contra o executivo monárquico e absoluto; assim, as forças democráticas historicamente 
se organizaram em torno da estrutura parlamentar, de tal modo a propiciar, modernamente, sua associação 
com o Legislativo. Tal aproximação, contudo, hoje é menos óbvia do que foi outrora, haja vista que o próprio 
Executivo tem, em sua origem de formação periódica, a vontade popular. Neste sentido: 
“Ao imaginar a ‘separação de poderes’, ao ser esta posta em prática nas primeiras Constituições escritas, o 
Executivo era o monarca, com título próprio a participar do poder, o direito divino dos reis, visto com 
desconfiança pelo constitucionalismo que o combatia, para derruir o absolutismo. Nessa conjuntura, o 
Parlamento era a representação da Nação, era o único órgão que tinha origem popular, ou, se se preferir, 
democrática. Apagado o poder do monarca, como sucedeu na Grã-Bretanha, proclamada a República, como 
aconteceu na França, o Executivo passou a ter também origem popular, formado que era pelas maiorias 
parlamentares. Essa transformação tinha de amortecer a desconfiança com que era o Executivo encarado.” 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., op. cit., pp. 163-164. 
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Os ideais por trás do Constitucionalismo liberal clássico, por sua vez, refletem-se 

na fragmentação do poder, de tal sorte que é possível enxergá-los por meio da 

contraposição de diferentes focos de poder estatal, em uma notável divisão da soberania 

interna, capazes de convergir para realizar a implementação de uma deliberação específica 

ou, divergindo, de se restringirem mutuamente, gerando a inércia e, por conseguinte, 

evitando aquilo que, eventualmente, poderia vir a ser um ato de abuso ou de opressão. Na 

medida em que tal pacto político é incorporado a um texto legal capaz de delimitar as 

competências de cada um desses poderes, bem como que se passa a reconhecer a 

supremacia da constituição e sua posição hierárquico-normativa, é natural a criação de um 

órgão moderador, capaz de mediar as relações entre os poderes de Estado, viabilizando na 

prática a ocorrência da separação de poderes através da interpretação do pacto político 

constitucionalizado.  

Ora, uma das principais heranças do constitucionalismo estadunidense, refletida em 

quase todos os países dotados de um modelo de Democracia-Constitucional (com exceção 

de três: Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Israel) é a existência de uma Constituição Escrita9. 

Por meio dela, fixa-se um pacto político (que ao menos se pretende) bem definido, pelo 

qual se distribuem dentre os chamados poderes constituídos - instrumentalizados por meio 

das instituições políticas - as competências deliberativas para legiferar, judicar ou exercer o 

poder de império estatal. 

Evidente que, com base nos ensinamentos de Montesquieu trazidos acima, é fato 

que tais poderes não necessariamente se limitarão àquilo a eles determinado pelo 

Constituinte10, de tal sorte que haverá de existir quem, devidamente autorizado pela Carta 

Política, seja capaz de determinar a forma de aplicação da Constituição realizando 

subsunções dos fatos da vida aos dispositivos abstratos trazidos na Lei Maior, bem como 

ponderando, por meio de interpretação, as diferentes normas que dela emanam, fazendo 

                                                

9 Ressalte-se, porém, a existência ocorrências de históricas pontuais, que eventualmente citam constituições 
escritas anteriores ao movimento constitucionalista estadunidense.  Neste sentido, por exemplo, Loewenstein, 
que afirma em sua obra ter existido, ainda na Polônia pós-medieval, modelo escrito de Constituição. De todo 
modo, há que se frisar que tal peculiaridade histórica trouxe pouca, senão nenhuma, influência à dinâmica do 
Constitucionalismo Moderno, que, efetivamente, recebeu o conceito de Constituição Escrita como herança da 
Revolução Estadunidense. 
10 Pelo contrário, e como analisado no decorrer desta tese, é natural que a limitação entre os poderes seja 
fixada de maneira dinâmica e dotada de elasticidade, de tal modo que o exercício reiterado de suas funções 
por cada um dos Poderes Constituídos importará em diferentes fronteiras na separação dos Poderes, que 
dependerão das circunstâncias fáticas atreladas ao desenvolvimento histórico de cada uma das instituições 
constituídas. 
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valer, por meio de tal exercício, a autoridade Constitucional11. Estamos falando, das 

chamadas Cortes Constitucionais ou, no caso brasileiro, do Supremo Tribunal Federal que, 

em que pese não se tratar de uma Corte Constitucional12 em sentido estrito, encarna por 

aqui suas competências. 

Assim, se a distribuição do poder - com o intuito de evitar abusos e de gerar um 

sistema eficiente de freios e contrapesos - é realizada pelo Constituinte Soberano e 

refletida em uma Constituição Escrita, bem como se esta Constituição Escrita encontra 

aplicação e eficácia por meio da atuação direta das Cortes Constitucionais, é razoável 

supor que tais instituições se apresentam, em essência, como o reflexo dos ideais de 

constitucionalismo, fazendo valer uma temperança do exercício do poder por cada um dos 

órgãos que compõem a totalidade da soberania estatal e sendo, elas próprias (as Cortes), 

também restringidas por estes órgãos, bem como pela própria dinâmica de funcionamento 

das funções estatais trazidas nos dispositivos constitucionais. 

Dentro deste panorama de Constitucionalismo Democrático e da mitigação do ideal 

de supremacia do parlamento por meio da necessidade de observância de uma Constituição 
                                                

11 Quero dizer, a mera existência de uma delimitação formal de competências contida no texto constitucional 
não é capaz, per se, de realizar a delimitação dos poderes que, não encontrando limitações para além do 
escudo de papel com tinta vertida, tornará este letra morta. É a adequada estruturação das instituições 
constitucionalmente previstas que permitirá a efetiva distribuição dos poderes; igualmente, é da dinâmica 
pela qual se relacionarão tais instituições, eventualmente mediadas por uma Corte Constitucional, que se 
realizará efetivamente a distribuição das competências, fazendo com que as delimitações previstas no plano 
do dever-ser se assentem na realidade dos fatos, moldando-se à realidade do ser.  
12 A controvérsia decorre do fato de que o Supremo Tribunal Federal era, originalmente, exclusivamente 
dotado das funções típicas de um órgão de cúpula do judiciário, e não de Corte Constitucional. O 
desenvolvimento do Direito Constitucional Brasileiro incorporou ao Pretório Excelso, a partir de 1.965, 
funções de Controle Concentrado de Constitucionalidade que, por sua vez, se tornaram preponderantes a 
partir da Constituição Repúblicana de 1.988. Quanto à incorporação, pelo Supremo Tribunal Federal, da 
natureza de Corte Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes nos ensina que: 
“A discussão na Constituinte sobre a instituição de uma Corte Constitucional, que deveria ocupar-se, 
fundamentalmente, do controle de constitucionalidade, acabou por permitir que o Supremo Tribunal Federal 
não só mantivesse a sua competência tradicional, com algumas restrições, como adquirisse novas e 
significativas atribuições. A Constituição de 1988 ampliou significativamente a competência originária do 
Supremo Tribunal Federal, especialmente no que concerne ao controle de constitucionalidade de leis e atos 
normativos e ao controle da omissão inconstitucional.” 
In: MENDES, Gilmar. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva et alii (orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 663. 
Renato Nalini, por sua vez, afirma que: 
“A Suprema Corte, copiada do modelo norte-americano, exerce um papel fundamental na democracia, ao 
guardar a Constituição. Na verdade, a expressão significa a missão de defender e fazer valer o pacto 
fundamental, que é a raiz da legitimidade de toda a normatividade infraconstitucional. 
O STF tem hoje essa função precípua e assumiu um protagonismo bastante significativo ao abandonar uma 
parcela de seu papel jurisdicional de verdadeira quarta instância, para reconhecer-se o guardião da ordem 
constitucional” 
In: NALINI, Renato. O Poder Judiciário na Constituição de 1.988. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et 
alii (orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 2.090. 
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escrita cuja vigília caberá à Corte Constitucional, é evidente que haverá de existir embates 

e conflitos entre estas instituições (Parlamento e Corte Constitucional). 

Se é verdade que a Corte Constitucional tem a função de manter o pacto político de 

distribuição do poder, permitindo a efetiva adoção de um Constitucionalismo e a restrição 

ao exercício absoluto do poder enquanto o Parlamento se relaciona ao exercício 

democrático por representação, consistindo em verdadeira forma de autogoverno (ainda 

que indiretamente realizado), temos que a interferência daquela instituição no trabalho de 

elaboração legislativa pode ser entendida como forma de utilização de freios e contrapesos 

em um sistema de separação de poderes para restringir a própria democracia: ora, o 

procedimento democrático encontrar-se-á restrito por poder a ele alheio, de natureza 

eminentemente aristocrática, a fim de se preservarem valores inerentes à ordem jurídica 

vigente e, por conseguinte, o pacto político solenizado pela Constituição, restringindo as 

possibilidades de manifestação da vontade popular (ainda que por meio de representantes) 

em prol de uma ordem constitucional anteriormente estipulada. 

Há que se ter em mente que, em razão da interface existente entre os modelos 

democrático e constitucional e mediante a necessidade de convivência entre os poderes 

constituídos, é necessário que ocorra uma interação mais dialógica entre instituições, 

através da qual as mesmas direcionarão mutuamente as deliberações políticas umas das 

outras. Mediante tal modelo, as decisões de poderes “menos democráticos” acabariam por, 

incorporando pontos de vista e questões das instituições democráticas, adquirir maior 

legitimidade para suas decisões. Em sentido oposto, as instituições “mais democráticas” 

incorporariam pontos de vista e direcionamentos técnicos, pelo que se garante maior 

segurança jurídica às decisões em questão, bem como se determinam, desde logo, quais as 

posições politicamente viáveis ou, em contrário,  juridicamente impossíveis em face do 

contido nas normativas de Direito Constitucional. Assim, o diálogo entre os grupos 

políticos democráticos per se e as instituições aristocráticas judiciárias teria o condão de 

permitir interferências, restrições e direcionamentos em deliberações político-

parlamentares, mitigando a tensão entre o Constitucionalismo e os valores democráticos. 

Por outro lado, tal posicionamento acabaria por mitigar também o exercício da última 

palavra, permitindo que, por meio de “rodadas procedimentais” houvesse uma deliberação 

conjunta, senão no curto, ao menos em longo prazo. 

No que se refere ao Direito Constitucional pátrio, por sua vez, temos que a 

Constituição Federal vigente, promulgada em 1988, optou por, em consonância com as 
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visões mais modernas de direito constitucional, realizar modelo mitigado de separação de 

poderes, no qual a atribuição de uma função a um poder específico não necessariamente 

excluirá a possibilidade de atuação dos outros poderes, bem como onde a produção de cada 

poder poderá ser diversa daquilo que a doutrina mais tradicional prega, em face da 

existência das chamadas funções atípicas. Mais ainda, dá espaços, ainda que limitados, ao 

diálogo entre instituições, o que se exemplifica, por exemplo, através do controverso 

instituto do Mandado de Injunção. 

O Pretório Excelso, no uso de suas atribuições, tem se demonstrado como o órgão 

preponderante na estrutura de poder constitucionalmente estabelecida. Nada mais natural, 

em face de duas características inerentes a este órgão: a primeira diz respeito ao poder da 

última palavra, haja vista que o Tribunal é o guardião máximo da Constituição que, por sua 

vez, goza de Supremacia sobre o restante do ordenamento jurídico. Ou seja: ao ser o 

principal intérprete da lei maior, acaba o STF por ter legitimidade13 para afastar atos 

(jurídicos ou não) que forem por ele entendidos como contrários à Ordem Jurídico-

Constitucional vigente14. Uma segunda característica que reflete sua preponderância e que, 

em certa medida, é um desdobramento da primeira é a função de harmonizador dos 

Poderes Constituídos. Tal função decorre do fato de que a Separação dos Poderes está 

instituída pela Constituição Federal, de tal maneira que divergências de interpretação 

acerca do assunto devem ser resolvidas pelo Tribunal Supremo. 

Neste contexto de valorização do Supremo Tribunal Federal como órgão de papel 

central na dinâmica da separação dos poderes, vemos que o Pretório Excelso tem agido no 

Processo Legislativo. Tal atuação por vezes tem sua delineação expressamente prevista na 

Constituição Federal, como no caso das competências de iniciativa legislativa 

exclusivamente exercíveis pelo Supremo Tribunal Federal. 

Outras vezes, porém, tais atuações se dão não em exercício de função atípica, mas 

sim através do papel moderador do Supremo Tribunal Federal que, no exercício de sua 

                                                

13 Em relação a esta afirmação, o que se discute é a legitimidade extraída da Constituição para exercer a 
Jurisdição Constitucional. Não se discute, aqui, a legitimidade popular, aferida por meio do sufrágio, haja 
vista que o Judiciário não se submete a tal tipo de escrutínio. 
14 Ademais, temos que “O Judiciário, todavia, diz o direito (pois este é o sentido de jurisdictio, jurisdição, de 
jus (direito) e dicere (dizer) de onde vem o termo), em casos concretos. Assim, vez por outra tem de apreciar 
ato de outro Poder. Não o faz, contudo, para controlar, fiscalizar este outro Poder, mas apenas para assegurar 
o império da lei. 
De seu controle, não escapam os atos de outro Poder quando ferem direitos individuais. É o princípio da 
inafastabilidade do Poder Judiciário(...)” 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição..., op. cit., p. 3 
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competência de Jurisdição Constitucional, acaba por intervir no funcionamento dos demais 

poderes quando da elaboração dos projetos de lei, realizando por exemplo intervenções e 

impedimentos de debate parlamentar e votação de projeto de lei, ou de supressão de veto 

presidencial. 

Através da doutrina do diálogo institucional, e da premissa de que os poderes 

constitucionais têm, por essência, critérios de legitimação diversos entre si, buscar-se-á 

analisar se as intervenções do Supremo Tribunal Federal no processo de legiferação se 

colocam como algo benéfico, capaz de aumentar a legitimidade dos atos normativos 

emanados do Estado e, por conseguinte, fortalecer a Democracia Constitucional; ou, 

alternativamente, se colocam como uma interferência nos demais poderes constituídos que, 

se concretizando pelo autoritarismo inerente ao exercício do poder da última palavra, 

mitiguem a engenharia constitucional criada pelo Texto Magno de 1.988. 
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PARTE I: DEMOCRACIA E CONSTITUIÇÃO 
 

É de Robert Dahl a assertiva de que “a democracia, de vez em quando, é discutida 

há cerca de 2.500 anos”15. O consagrado cientista político estadunidense analisa a trajetória 

percorrida pela democracia como periclitante, sendo certo que se o importantíssimo16 

conceito democrático surgiu há 25 séculos, sua consolidação histórica apresentou um sem 

número de avanços e retrocessos, não apenas na seara política como também no plano 

teórico-filosófico17. 

Tais avanços e retrocessos dizem respeito à instabilidade apresentada durante o 

processo de desenvolvimento democrático. A democracia se coloca como um conceito 

político, moldado de acordo com as circunstâncias a ele apresentadas, de tal sorte que não 

basta aos povos tomarem ciência da existência das teorias democráticas, sendo necessário 

também para que ela se concretize que existam circunstâncias fáticas específicas e um 

desígnio minimamente coletivo pela auto regência através de instituições (mais ou menos) 

igualitárias. Tal contexto, aliás, tem (ou, ao menos, tinha) como característica inerente a si 

algum grau de revolucionariedade e subversividade, conforme demonstram as palavras do 

acadêmico estadunidense John Keene: 

“Pois, compreendida simplesmente como pessoas governando a si 
próprias, a democracia implicava algo que continua a ter um cunho 
radical: ela presumia que os seres humanos podiam inventar e usar 
instituições especialmente destinadas a permitir-lhes decidir por si 
próprios, como iguais, de que modo viveriam juntos na Terra”18. 

 

Neste mesmo sentido: 

“Nascida da resistência à tirania, de início, sua invenção alegada não causou 

alvoroço. Poucos reconheceram a inovação. Alguns a condenaram por trazer caos ao 

mundo”19. 

 
                                                

15 DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: UnB, 2001, p. 12. 
16 Sobre a importância da democracia, Keene afirma que ela consiste em “uma invenção em nível de 
importância histórica à da roda, da imprensa, da máquina à vapor e da clonagem de células-tronco.”  
In. KEENE, John. Vida e Morte da Democracia. Lisboa: Edições 13, 2013, P. 12. 
17 “Os 25 séculos em que tem sido discutida, debatida, apoiada, atacada, ignorada, estabelecida, praticada, 
destruída e depois às vezes restabelecida aparentemente não resultaram em concordância sobre algumas das 
questões fundamentais sobre democracia” . In.: DAHL, op. cit., p. 12. 
18 KEENE, op. cit., p. 13. 
19 KEENE, op. cit., p. 11. 
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Assim se de um lado a história nos brindou com momentos nos quais os ideais 

democráticos  se apresentaram - senão em seu auge - na maior concretização possível para 

o momento, também trouxe à tona períodos de completo desaparecimento dos conceitos 

democráticos, onde ter-se-ia dado uma completa extirpação dos mesmos no plano político, 

de tal maneira que sua sobrevida se deu, não sem resistência e opressão, tão somente nos 

planos da lógica e das ideias20. 

O que se observou, por conseguinte, foi uma intermitência na qual tanto existiram 

momentos em que os indivíduos de determinado espaço-tempo gozaram dos ideais 

democráticos quanto períodos nos quais imperou absoluta ausência de luz e razão, com a 

democracia surgindo, morrendo e novamente ressurgindo. Nas sempre precisas palavras de 

Dahl, observamos que: 

 
“(...) seria um equívoco pressupor que a democracia houvesse sido 
inventada de uma vez por todas como, por exemplo, foi inventada 
a máquina de vapor. Quando descobrem que práticas ou 
ferramentas surgiram em momentos diferentes e em diferentes 
lugares, antropólogos e historiadores em geral desejam saber como 
esses aparecimentos isolados foram produzidos. Será que as 
ferramentas ou as práticas se espalharam por divulgação a partir de 
seus inventores para outros grupos – ou teriam sido inventadas de 
maneira independente por grupos diferentes? Muitas vezes é difícil 
ou até impossível encontrar uma resposta. O mesmo acontece com 
o desenvolvimento da democracia no mundo. Quanto de sua 
disseminação pode ser explicado simplesmente por sua difusão a 
partir das origens e quanto (se é que isso aconteceu) por ter sido 
criado de modo independente em diferentes épocas e diferentes 
lugares? 
Embora no caso da democracia a resposta esteja sempre rodeada 
por muita incerteza, minha leitura do registro da história é 
essencialmente esta: parte da expansão da democracia (talvez boa 
parte) pode ser atribuída à difusão de ideias e práticas 
democráticas, mas só a difusão não explica tudo. Como o fogo, a 
pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido inventada mais 
de uma vez, em mais de um local. Afinal de contas, se houvesse 
condições favoráveis para a invenção da democracia em um 
momento, num só lugar (por exemplo, em Atenas, mais ou menos 
500 anos a.C.), não poderiam ocorrer semelhantes condições 
favoráveis em qualquer outro lugar?”21 

 

 
                                                

20 “Por longos períodos na história humana, na prática, a democracia realmente desapareceu, mal 
sobrevivendo como valiosa ideia ou memória entre poucos. Até dois séculos atrás (digamos, há dez 
gerações), a história tinha pouquíssimos exemplos de verdadeiras democracias. A democracia era mais 
assunto para teorização de filósofos do que um verdadeiro sistema a ser adotado e praticado pelos povos. 
Mesmo nos raros casos em que realmente existia uma ‘democracia’ ou uma ‘república’, a maioria dos adultos 
não estava autorizada a participar da vida política”. DAHL, op. cit., p. 13. 
21 DAHL, op. cit., p. 19. 
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Tal instabilidade no desenvolvimento democrático, associada ao longo período no 

qual subsistiu a ideia de democracia, trouxe consigo algumas consequências. Uma das mais 

importantes diz respeito à notável incongruência terminológica existente, na qual não 

apenas uma mesma palavra pode ser dotada de uma série de sentidos como, também, duas 

ou mais palavras podem apresentar significados idênticos ou muito aproximados. Afinal, 

conforme estabelece Keene, “Os valores e as instituições democráticas nunca são gravados 

em pedra; até o significado da democracia muda ao longo do tempo”22. 

A referida imprecisão terminológica no campo do estudo da democracia se 

demonstra bastante natural: se Dahl estiver correto ao afirmar que “um impulso para a 

participação democrática desenvolve-se a partir do que poderíamos chamar de lógica da 

igualdade”23 - de tal sorte que a ocorrência deste impulso em conjunto com a existência de 

uma identidade de grupo e de uma relativa autodeterminação política seria capaz de 

implementar uma organização social imbuída de valores democráticos -, tem-se que o 

desenvolvimento teórico da democracia, em maior ou menor medida, teria ocorrido desde 

tempos pré-históricos e tribais até a contemporaneidade, com todos os solavancos que já 

foram mais ou menos apresentados24. A questão acaba sendo que, ainda segundo Dahl, 

“um termo que significa qualquer coisa não significa nada. E assim ocorreu com a 

‘democracia’, que atualmente não é tanto um termo de significado restrito e específico, 

quanto um vago endosso de uma ideia popular”.25 

Assim, temos diferentes significações do que indica a palavra democracia. E, neste 

contexto, a primeira parte do presente trabalho terá como escopo realizar uma breve análise 

histórica de alguns momentos nos quais houve manifestação dos ideais democráticos, tanto 

                                                

22Op. cit., p. 17. 
Neste sentido, o autor afirma na mesma obra mais “Aquilo que significamos como democracia muda ao 
longo do tempo; as instituições democráticas e os modos de pensamento não são gravados em pedra; e, por 
serem exatamente os regimes políticos mais sensíveis ao poder já conhecidos pela humanidade, as 
democracias são capazes de se democratizarem”. KEENE, Op. cit., p. 28 
23 Op. cit. p. 20 
24 Para além disso, temos que os Estados se comportam de forma a buscar a legitimidade que a associação 
com o regime democrático lhes oferece, o que confunde ainda mais os conceitos e terminologias relacionados 
à democracia. É neste sentido, aliás, que Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos ensina que: 
“Não há, na verdade, Estado que confesse ter outra filosofia que não a do ‘governo do povo pelo povo para o 
povo’. Dessa filosofia única decorrem princípios unânimes e universalmente acatados: soberania popular, 
governo representativo, eleições livres, direitos fundamentais reconhecidos. Nenhum Estado contemporâneo 
aceita a afirmação de que não é governado pelo seu povo, por meio de representantes desse povo, escolhidos 
pelo voto livre, em vista do bem desse próprio povo, dentro do respeito dos direitos primordiais do homem.”. 
In: FERREIRA FILHO, Do processo..., op. cit, p. 34. 
25 DAHL, Robert. A democracia e seus críticos. Trad. Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 
2012, p. 3. 
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na Antiguidade quanto nas Idades Moderna e Contemporânea. Tem-se que tal base é 

imprescindível para que se contemplem adequadamente as questões da elaboração 

legislativa e do diálogo entre instituições. 
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1. A democracia antiga 
 

Se é verdade que a democracia tem surgido e ressurgido por diversas vezes durante 

a história, parece também verdadeiro que estes (res)surgimentos ocorreram de maneira 

cíclica. 

A chamada democracia moderna deve muito às experiências de governo populares 

a ela anteriores: ainda que não exista uma continuidade histórica entre os atuais regimes 

democráticos e os governos populares antigos26, é inegável a influência teórica e 

institucional que estes deixaram como legado27-28. 

Aliás, parece relativamente simples realizar tal percepção: filósofos como Jean 

Jacques Rousseau se embeberam do espírito democrático ateniense para formular suas 

teorias, enquanto Charles Louis de Secondat, mais conhecido pela região à qual estava 

atrelada seu título de nobreza do que por seu nome de batismo (era Barão de La Brède e de 

Montesquieu) colheu na teoria da Separação de Poderes aduzida no livro O Espírito das 

Leis muito do desenvolvimento teórico do Governo Misto defendido por Aristóteles e, em 

alguma medida, aplicado no auge da República Romana. 

 

                                                

26 Keene nos lembra que “(...) cada expressão, cada costume e cada instituição democrática, como 
conhecemos, está presa ao tempo. A democracia não é a realização atemporal do nosso destino político. Não 
é um modo de fazer política que sempre esteve conosco ou que será nosso companheiro pelo resto da história 
humana”. Op. cit., p. 16 
27 Conforme salienta Claudio de Cicco, a análise de questões de causa e efeito na história das ideias políticas 
tem características próprias, o que talvez faça com que a influência entre dois fatos históricos não necessite  
que exista imediaticidade entre eles.  
O mestre salienta que: “A História podemos definir como a ciência da reconstrução do passado cultural da 
civilização humana para melhor compreensão do presente. 
Seu objetivo é, pois, estabelecer uma relação de causa e efeito, como aliás toda ciência, entre os fatos que no 
passado contribuíram para as transformações da cultura humana. Mas não à maneira da Física, pois não 
existe determinismo nas leis da História, mas sim liberdade”. In: DE CICCO, Cláudio. História do 
Pensamento Jurídico e da Filosofia do Direito. 4a Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. XV. 
Assim, pode-se inferir que para determinar as influências das ideias políticas pretéritas em um fato posterior, 
prescinde-se de uma continuidade temporal, haja vista que os influxos culturais transitam na história sem 
respeitar questões atinentes ao espaço-tempo. 
28  “(...) a democracia não tem garantias históricas incorporadas; seu futuro está ligado ao que aconteceu no 
passado e ao que está acontecendo no presente; e que a história da democracia é, por esse motivo, de 
interesse de todos, não apenas de interesse para os antiquários ou para os historiadores profissionais”. In: 
Vida e Morte da democracia, op. cit., p. 31. 
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Desta forma, ainda que a Idade Média tenha se imposto como um período de ocaso 

democrático29, separando por mais de mil anos as democracias antigas e o início do 

ressurgimento dos governos democráticos e populares, não foi suficiente para soterrar as 

sementes dos ideais democráticos antigos, permitindo que subsistisse a teoria democrática 

que anteriormente fora formulada para, no encontro de solo mais fértil, reflorescer. 

Tais teorias se consolidaram preponderantemente no Mediterrâneo30, onde a 

participação popular surgiu em bases sólidas o bastante para resistir por séculos, naquele 

que talvez tenha sido o período de maior extensão de vivência democrática já 

testemunhado pelo homem. 

 

1.1. A democracia grega. 

 

É sabido que as origens conhecidas mais remotas de um sistema de organização 

democrática do poder surgiram na Grécia. Tal sistema, contudo, não foi unanimidade, tanto 

em aspectos temporais quanto espaciais. 

Num primeiro critério, há que se ter em mente que, a partir do momento em que se 

instituiu efetivamente a civilização helênica, foi necessária uma maturação das instituições 

políticas que demorou séculos, até que se desenvolvesse de maneira efetiva a democracia 

grega. 

                                                

29 Nas palavras de André Ramos Tavares, o que se observa é que “como num movimento cíclico contínuo, 
esses prematuros regimes constitucionais e democráticos são afastados para, em seu lugar, reerguerem-se os 
regimes despóticos, que não atendem a qualquer diploma legal”. In: TAVARES, André Ramos. Curso de 
Direito Constitucional. 11a Edição. São Paulo: Saraiva, p. 24. 
Neste sentido, o Professor André Ramos Tavares caminha de encontro com aquilo detectado por Robert 
Dahl, uma vez que diferentes ciclos de democracia, alternados por períodos de ausência de representatividade 
popular no poder, pressupõem a existência de um caminho tortuoso e inconstante entre o surgimento dos 
ideais democráticos há 2500 anos atrás e os atuais regimes de governo democrático, hodiernamente presentes 
em suas mais diversas formas e modelos.  
30 Conforme bem salienta J.M. Roberts, tal recorte histórico-espacial justifica-se, à medida que “(três das 
civilizações mediterrâneas) contribuíram para definir o caráter da História por mais de mil anos: os gregos, os 
romanos e os judeus. Muitos dos mais decisivos passos para criar e estabelecer esse caráter foram dados 
pelos gregos, entre 700 e 350 a.C. Nesta ocasião se definiu grande parte do que conhecemos como a História 
da Europa daí em diante, sem contar com as influências romana e judaica”. In: ROBERTS, J.M. O livro de 
Ouro da História do Mundo: da pré-história à Idade Contemporânea. 2a Edição. Rio de Janeiro: Ediouro, 
2000, p. 172. 
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Por outro lado, do ponto de vista espacial, o que se observa é que a Grécia clássica 

não se constituía como um país31: era, na verdade, um conglomerado de inúmeras polis32, 

sequer ligadas entre si por meio de uma única confederação33. Se vinculavam por aspectos 

meramente culturais, dentre os quais se destacam o culto a deuses comuns (em que pese a 

existência tanto de divindades regionais quanto da preponderância de alguns deuses em 

relação a outros, a depender da cidade em questão) e a identidade linguística. 

Assim, é fato que nem todas as cidades-estado gregas, durante seu período de 

independência perante povos estrangeiros, optaram pela adoção de um regime 

democrático. De todo modo, é certo que aquelas que aderiram à democracia o fizeram por 

influência de Atenas, onde o regime político propiciador do governo popular nasceu e teve 

seus primeiros desenvolvimentos34-35.  Assim, é razoável que o enfoque do estudo das 

instituições democráticas da Grécia antiga se restrinja à cidade-Estado ateniense, 

ressaltando-se novamente a observação de que também em outras cidades-Estado gregas 

houve a existência de regimes democráticos. 

                                                

31 “A Grécia clássica não era um país no sentido moderno, um lugar em que todos os gregos vivessem num 
único estado, como um governo único”.  
In: DAHL, Robert. Sobre a democracia, op. cit., p. 21. 
Igualmente, “Os gregos partiam do princípio de que os atenenienses, os coríntios, os espartanos e os 
habitantes de inúmeras outras cidades-Estado constituíam, cada um deles, ‘um povo’ com direito à sua 
própria autonomia política. Por contraste, embora os antigos gregos vissem a si próprios – os helenos – como 
um povo distinto, com sua própria língua e história, eles não se percebiam como ‘um povo’ no sentido 
político de um grupo de pessoas que, consideradas em seu direito, devem governar-se numa só unidade 
democrática. A democracia grega não era, na verdade, uma democracia grega; ela era ateniense, coríntia ou o 
que quer que fosse.” 
In: DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., p. 5. 
32 “Muitas vezes se traduz pólis como ‘Cidade-estado’, por falta de um termo melhor, mas a ideia que a 
palavra encerra não é apenas a de uma aglomeração de pessoas vivendo num mesmo lugar, e certamente 
significa muito mais do que frequentemente hoje se considera “Estado”. A pólis era uma comunidade. Não 
incluía todos os habitantes da cidade e de suas cercanias, mas consistia apenas dos seus cidadãos: aqueles que 
pertenciam às fileiras hoplitas na guerra, e que podiam opinar, mesmo que resumidamente, nos negócios 
comuns”. In: Roberts, J.M. Op. cit., p. 177. 
33 Esta forma de aliança entre dois ou mais cidades-Estado independentes não era desconhecida pelos gregos, 
mas jamais foi capaz de unir a Hélade como um todo. Nos momentos em que existiram confederações, as 
mesmas englobavam apenas parte do território da Grécia Antiga e, a bem da verdade, elas eram no mais das 
vezes formadas a fim de se levarem adiante guerras fratricidas, entre diferentes confederações ou entre uma 
confederação de cidades-Estado e outra cidade-Estado, que era vista por aquelas como uma ameaça a ser 
debelada pelo bem comum. 
34 “Entre as democracias gregas, a de Atenas era de longe a mais importante, a mais conhecida na época e, 
ainda hoje, de incomparável influência na filosofia política, muitas vezes considerada um exemplo primordial 
de participação dos cidadãos ou, como diriam alguns, era uma democracia participativa.” In: DAHL, Robert. 
Sobre a Democracia, op. cit., p. 22. 
35 Impende salientar que até mesmo a palavra demokratia foi cunhada na cidade de Atenas. Tem sua origem 
na junção das palavras demos, que quer dizer povo, e kratos, cujo significado no vernáculo de Camões é 
governar. 
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Situada na região da Ática, Atenas foi fundada inicialmente como uma monarquia. 

Não tardou, contudo, para ocorrer uma diminuição da importância da figura real, através da 

qual o poder fragmentar-se-ia nas mãos da nobreza, de tal maneira a se implementar um 

regime oligárquico no qual havia forte divisão social entre diferentes castas, sendo certo 

que – como é da natureza dos regimes oligárquicos - algumas se apresentavam mais 

próximas à estrutura do poder dominante do que outras36. 

A forma de estruturação do poder que se apresentava em Atenas, contudo, 

demonstrava-se manifestamente incongruente com os novos anseios sociais que desde logo 

se fizeram presentes na cidade-estado, de tal modo que se instaurou na polis uma 

instabilidade política37. Uma série de reformas e revoluções acabariam por ocorrer38, de tal 

                                                

36  O Professor Cláudio De Cicco nos brinda como uma explicação bastante didática da distribuição primitiva 
do poder ateniense, afirmando que: “Primitiva monarquia, (Atenas) foi, como Esparta, transformada numa 
aristocracia, governada pelo Areópago, em que se assentavam os arcontes. 
Havia nove arcontes: o rei, o juiz (epônimo), o comandante do exército (polemarco) e os intermediários com 
o povo ou administradores (tesmotetas). Como em Esparta, também em Atenas havia os nobres ou 
eupátridas, membros de famílias patriarcais; depois, o povo constituído por comerciantes (zeugitas) e 
estrangeiros (metecos); e, finalmente, o povo genericamente chamado de tetas ou diaristas.” In: DE CICCO, 
Cláudio. Op. Cit., p. 20. 
37 Sobre o assunto do clamor por mudanças políticas, o historiador J.M. Roberts nos apresenta uma análise 
sociológica, entendendo que as mudanças na estruturação do poder em algumas cidades gregas foram 
decorrência de uma reestruturação militar. A primeira mudança, consistente na troca da Monarquia para uma 
aristocracia, teria sido decorrência do papel que esta elite passara a assumir na guerra, haja vista que “os 
aristocratas eram proprietários de terras, suficientemente ricos para comprar armas, armaduras e cavalos 
caros, o que os tornava líderes na guerra” e suficientemente poderosos para tomar o poder para si. A segunda 
reforma política, por sua vez, seria decorrência da importância que o comércio obteve com o passar do 
tempo: com o enriquecimento de toda uma camada social excluída da nobreza, houve nova revolução na 
estruturação do exército: “mais homens adquiriram terras. Também podiam comprar armas e armaduras, e no 
século VII a.C., surgiu um novo tipo de guerreiro. Os hoplitas, como os gregos os chamavam, eram soldados 
de infantaria que usavam elmos de bronze e armaduras e que portavam escudos e lanças. (...) À medida que 
mais homens compartilhavam da experiência militar e que a disciplina e o treino venciam batalhas, o poder 
começou a escapar das mãos das velhas aristocracias, que deixaram de ser as únicas controladoras das forças 
armadas. Essa importante mudança deu origem a uma das grandes invenções gregas: a política”. In: 
ROBERTS, J.M. O livro de ouro.... op. cit., pp. 175 e ss. 
38As primeiras mudanças viriam das mãos de um líder local advindo da aristocracia, chamado Sólon, que 
“liberou as propriedades agrícolas penhoradas decretando o cancelamento de todas as respectivas dívidas; 
declarou anistia para todos os atenienses que haviam fugido para outras paragens da Grécia a fim de evitar 
suas dívidas ou que haviam sido vendidos ilegalmente como escravos; estabeleceu um corpo legislativo de 
elite, o Conselho dos Quatrocentos, assim chamado porque dele faziam parte quatrocentos cidadãos das 
classes mais abastadas; introduziu leis abrangendo assuntos que iam desde a fixação de limites, quando da 
compra de terras, e gastos pródigos com funerais à ampliação do direito de instaurar acusações criminosas 
diante de um júri de cidadãos nos tribunais. E exigiu que todos os atenienses jurassem obediência às leis”. In: 
KEANE, John. Vida e Morte..., op. cit., pp. 37-38.  
Outro momento de turbulência se deu com a tomada do poder por Psístrato, que apresentava apoio popular 
por ter prometido uma reforma agrária. A morte deste tirano, contudo, gerou uma crise de legitimidade aos 
ocupantes posteriores do poder ateniense (seus filhos), que culminaria em um novo golpe, e na tomada do 
poder por Clistenes. 
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sorte que, pouco a pouco, instituíam-se na cidade de Atenas as condições políticas para a 

instauração de um regime no qual houvesse um autogoverno39-40 por parte dos cidadãos. 

De todo modo, independentemente do percurso histórico percorrido, é fato que no 

ano de 507 a.C. fora instituída em Atenas a democracia41, sendo certo que o regime em 

questão duraria (com algumas reformas) por volta de 200 anos até que a Macedônia, sob o 

comando de Felipe, dominasse a Cidade-Estado. Surgiria finalmente um governo 

individualista, pelo qual as tomadas de decisão estariam centradas em cada um dos 

indivíduos existentes, e não no grupo coletivo de pertencimento (ou, melhor, nos clãs) aos 

quais eles pertenciam. Explica-se: os cidadãos tomariam a decisão política por si, e não por 

grupos coletivos ou familiares (ao contrário, aliás, do que aconteceria em Roma). Frise-se, 

no entanto, as limitações materiais à legiferação, decorrentes da necessidade de respeito e 

observância ao direito imemorial dos antepassados42. 

                                                

39 Fala-se aqui em autogoverno pela característica direta da democracia ateniense. A importância desta 
particularidade pode ser bem observada através da constatação do Professor André Ramos Tavares, que 
afirma que: “A Cidade-Estado grega representou o início de uma racionalização do poder, e até hoje constitui 
o único exemplo concreto de regime constitucional de identidade plena entre governantes e governados, uma 
vez que se tratava de uma democracia direta.”. In.: TAVARES, Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 
24.  
De todo modo, insta salientar que discordamos do Professor Tavares no que se refere à democracia grega 
como fonte dos únicos exemplos de democracia direta. Contudo, tal questão será melhor analisada no 
próximo tópico, sobre a República Romana. 
40 Tais fatos se devem ao entendimento de Clístenes sobre o exercício do poder haja vista que “Este 
compreendeu que a tirania fundada sobre o medo jamais serviria para um governo durável. Tal como uma 
árvore nova em busca da luz do sol, ele introduziu, nos anos 508/507 a.C. uma nova constituição. (....) Cada 
uma dessa mudanças foi projetada para pôr fim à violência e à conspiração da parte de facções. Mas essas 
reformas tinham outro significado mais surpreendente: reconheciam o poder dos sem poder. Clístenes foi o 
primeiro governante ateniense do período a reconhecer que grande número de pessoas podem agir de comum 
acordo, que um demos pode exercer iniciativa, pode lidar com seus problemas por conta própria, sem 
orientação ou liderança de aristocratas. Disso ele tirou uma conclusão notável: a partir desse momento, para o 
estado ateniense sobreviver, ele precisaria se basear no princípio totalmente novo de que o demos tinha o 
direito de se governar”. In: KEANE, John. Op. cit., p. 40. 
41 Não é de todo exagerado relembrar que a Democracia Grega, embora revolucionária por essência, por 
abranger ideais de igualdade que jamais haviam sido anteriormente percebidos em uma sociedade 
politicamente estruturada e globalmente inserida, trazia em seu conceito de cidadania características 
altamente excludentes, que alijavam da possibilidade de tomada de decisão política os estrangeiros, os 
escravos e as mulheres. 
42 Neste sentido, é que Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos ensina que: “Ainda em Atenas, quando, 
estabelecido o poder da Assembleia popular, reconheceu-se-lhe a faculdade de editar leis, a resistência a 
qualquer mudança do Direito não desapareceu. Na verdade, se a todo cidadão era dada a iniciativa legislativa, 
as instituições atenienses cuidavam de moderar os eventuais arroubos da assembleia, seja durante o 
procedimento legislativo, seja possibilitando a anulação judicial das leis que ela aprovasse. 
De fato, apresentada a proposta por escrito por cidadão, devia ser ela afixada na primeira assembleia do ano, 
para conhecimento de todos. A seguir, era submetida a peritos (syngrapheis), e, com o parecer destes, 
discutida pelo Conselho (Boulè), após cuja opinião, favorável ou desfavorável, entrava em debate na 
Assembleia. 
Todavia, mais importante para moderar a demagogia legislativa era a ação de ilegalidade (graphè 
paranomon), prevista no Direito Constitucional ateniense. 
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Como primeira característica do modelo democrático ateniense, salienta-se uma 

especial predileção pelas eleições diretas. O tamanho diminuto da cidade, atrelado a 

restrições inerentes às condições de obtenção da cidadania tornavam possível que todos 

aqueles que tivessem interesse (e permissão) para participar da vida pública da cidade se 

reunissem na Ágora, a fim de determinar as escolhas políticas que incidiriam sobre o 

futuro deles próprios e dos seus. 

Era do conhecimento dos atenienses, contudo, o fato de que o nivelamento 

completo dos indivíduos numa circunstância de votação acabaria por inviabilizar o modelo 

de democracia decisória que era proposto, haja vista a falta de ordem. Assim sendo, 

entendiam por bem a existência de um indivíduo capaz de presidir a sessão, sendo o 

responsável por apurar a obtenção ou não de quórum para a aprovação de determinada 

medida e por realizar todas as preparações burocráticas inerentes aos deveres públicos a 

serem desempenhados naquela reunião de cidadãos específica, bem como por garantir o 

bom andamento das votações e decisões. 

Curioso, porém, a percepção de como se davam as escolhas dos responsáveis pelas 

funções públicas que não pudessem ser desempenhadas pelo todo. Os cidadãos atenienses 

eram absolutamente reticentes e receosos com o modelo eleitoral, de tal sorte que 

guardavam o processo de legitimação por meio da escolha dos representantes para 

circunstâncias extremamente pontuais e específicas. Era o caso, por exemplo, dos 

estrategos – ou generais –, para os quais se entendia a necessidade de um conhecimento 

prévio e vocação imprescindíveis, detectáveis em um cidadão específico tão somente 

através da racionalidade humana. Outro cargo escolhido por eleição era o de Tesoureiro do 

Teatro. 

A desconfiança em relação ao método eleitoral decorria do fato de que, entendia-se, 

este estaria atrelado ao modelo aristocrático, e não ao democrático. Afinal, é certo que a 

                                                                                                                                              

Se todo cidadão tinha, em Atenas, o direito de iniciativa, esse poder envolvia a responsabilidade do 
proponente pelo mérito da proposta. Tal responsabilidade era apurada por meio da ação de ilegalidade, que 
podia ser movida por qualquer cidadão, contra quem a propusera e contra o presidente da Assembleia que a 
votava, no prazo de um ano depois de sua aprovação. Julgando o tribunal popular ser a lei contrária aos 
interesses do povo ateniense, ou a leis anteriores, ou, ainda, viciada pelo desrespeito às formas do 
procedimento legislativo, aquele que a propusera e os responsáveis por sua discussão e votação, 
particularmente o presidente da Assembleia popular, eram condenados a penas que iam desde a multa (a mais 
frequente) até a morte. Por outro lado, em consequência desse julgamento, a lei impugnada era anulada”. 
In: FERREIRA FILHO. Do Processo ..., op. cit., pp. 65-66. 
Assim, o que temos é que havia um primado do direito sobre a lei, em uma evocação ao direito natural, que 
limitava parcialmente o autogoverno. Tal controle limitativo, contudo, era julgado pelo próprio povo. 
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escolha de um indivíduo por seus pares tem caráter meritocrático, de tal maneira a recair 

sobre os aristoi, aqueles reconhecidos como os melhores. Um governo dos eleitos, dos 

reconhecidamente mais aptos, seria uma kratos dos aristoi: um governo dos melhores ou 

uma aristocracia. 

Dada a impossibilidade das eleições, a alternativa tida por democrática para a 

escolha daqueles que desempenhariam funções públicas inviáveis de serem exercidas 

coletivamente era o sorteio43. 

Há que se reconhecer, de todo modo, que a democracia direta ateniense não era 

perfeita, e tinha problemas intrínsecos a ela. De início, e como já mencionamos, há que se 

recordar o caráter restritivo por ela apresentado. Afinal: 

“Tanto na teoria quanto na prática, a democracia grega era 
exclusiva em dois sentidos: internamente e externamente. Dentro 
da cidade-Estado, a cidadania plena – o direito de participar da 
vida política através do comparecimento às reuniões da assembleia 
soberana ou do serviço nos cargos públicos – era negada a uma 
grande parte da população adulta. Uma vez que a população de 
Atenas é um assunto altamente sujeito a conjecturas, as estimativas 
percentuais são pouco confiáveis e variam absurdamente. Não 
apenas as mulheres eram excluídas (como, aliás, continuaram a ser 
em todas as democracias até o século XX), mas, também, eram 
excluídos os estrangeiros residentes permanentes (os metecos) e os 
escravos. Já que o requisito para cidadania ateniense de 451 em 
diante era que pai e mãe fossem cidadãos atenienses, a cidadania 
era, para todos os efeitos, um privilégio hereditário baseado em 
laços primordiais de família (embora a cidadania plena fosse um 
privilégio herdado apenas pelos homens). Consequentemente, 
nenhum meteco nem seus descendentes podiam tornar-se cidadãos, 
apesar do fato de que muitas famílias metecas viveram em Atenas 
durante as gerações e contribuíram imensamente para a vida 
econômica e intelectual da cidade-Estado durante os séculos V e 
IV a.C. Embora os metecos não tivessem os mesmos direitos dos 
cidadãos e, além disso, fosse proibido a eles, pelo menos em 
Atenas, possuir terras ou casas, eles tinham muitos dos deveres dos 
cidadãos. Eles se envolviam na vida social, econômica e cultural 
como artesãos, comerciantes e intelectuais; possuíam direitos 
protegidos pelos tribunais; às vezes, eram ricos e, evidentemente, 
desfrutavam de um certo prestígio social. 
O mesmo não acontecia com os escravos, a quem não só eram 
negados todos os direitos de cidadania, mas, também, quaisquer 

                                                

43 O processo de escolha descrito pode ser analisado na obra de Robert Dahl: “(...) havia uma assembleia a 
que todos os cidadãos estavam autorizados a participar. A assembleia elegia alguns funcionários essenciais – 
generais, por exemplo, por mais estranho que pareça. O principal método para selecionar os cidadãos para os 
outros deveres públicos era uma espécie de loteria em que os cidadãos que poderiam ser eleitos detinham a 
mesma chance de ser escolhidos”. In: DAHL, Robert. Op. cit., p.22. 
A mesma percepção nos é trazida por André Ramos Tavares, ao afirmar que: “(...) o regime constitucional 
grego estabelecia diferentes funções estatais, distribuídas entre diferentes detentores de cargos públicos, que 
eram escolhidos por sorteio, para tempo determinado, sendo permitido o acesso a esses cargos a qualquer 
cidadão.”. In: TAVARES, André Ramos. Curso..., p. 24 



32 
 

direitos legais. Os escravos de condição legal eram nada mais que 
uma propriedade de seus donos, totalmente sem direitos”44. 

 

Por outro lado, havia ainda a questão da efetiva participação dos cidadãos na vida 

política da pólis que, também segundo Dahl, era restrita: 

“Embora (em Atenas, pelo menos) a participação dos cidadãos na 
administração pública fosse excepcionalmente alta segundo todos 
os padrões, é impossível determinar o nível geral de interesse 
político e envolvimento entre os cidadãos, ou definir em que grau 
a participação variava entre os diferentes estratos. Há razões para 
crer que apenas uma pequena minoria dos cidadãos comparecia às 
reuniões da Assembleia. É impossível dizer quão representativa do 
demos total era essa minoria. Sem dúvida, os líderes tentavam 
garantir a presença de seus simpatizantes, e as reuniões da 
Assembleia podem ter sido frequentadas principalmente por esses 
seguidores”45.  

 

Em um determinado momento, a utilização pela elite de filósofos ilustrados, 

capazes de – através de elevada técnica argumentativa – ludibriar e direcionar o povo à 

tomada de certas decisões que não necessariamente seriam condizentes com sua própria 

vontade teria gerado algumas distorções no modelo democrático. Tal situação, aliada a um 

crescimento demográfico na pólis ateniense, implicou em mudanças na estrutura 

democrática da cidade-estado. Especialmente no período de Péricles, criaram-se algumas 

instituições que, contudo, não foram suficientes para acabar com a natureza direta do 

governo ateniense nem como a democracia propriamente dita46; eventualmente, o que 

                                                

44 DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., pp. 32-33. 
45 Idem, idem., pp. 30-31. 
46 O Professor Cláudio De Cicco afirma ter ocorrido, neste momento, a implementação de uma democracia 
representativa: “Porém, com o tempo, os ‘demagogos’ (sentido primitivo: demagogós = líder), ou oradores, 
levaram o povo para as decisões que lhes convinham. 
As discussões partidárias tomaram, com o tempo, o caráter de acirradas disputas pela posse do poder. 
A isso pôs fim o General Péricles, que transformou a democracia pura de Atenas em democracia 
representativa. Instituiu um Grande Júri (Dicastério), dividido em dez seções, com quinhentos jurados cada 
uma. Era o órgão que governava a cidade, pois a assembleia popular, ou Ápela, nada podia decidir que não 
fosse proposto pelo Grande Júri, ou Bulé, e tudo o que resolvesse era fiscalizado pelos heliastas, designados 
pelo Grande Juri. 
Porém, ansiando pela paz interna, os atenienses aceitaram a oligarquia de Péricles, entregando-se às suas 
ocupações quotidianas, em que não pouco tempo era dedicado às artes”. In: DE CICCO, Cláudio. História do 
pensamento jurídico..., p. 21 e ss. 
Tal visão, porém, é absolutamente minoritária, com a maioria dos Constitucionalistas e Cientistas Políticos 
afirmando que a democracia ateniense permaneceu direta até o fim de seus dias, e que a democracia 
representativa teria surgido tão somente após o advento do Estado Moderno.  
Neste sentido, Robert Dahl é categórico ao afirmar que: “Quando examinamos Atenas, o melhor exemplo 
conhecido da democracia grega, logo observamos duas importantes diferenças em relação à versão atual. Por 
razões que já exploramos, hoje a maioria dos democratas insistiria que um sistema democrático aceitável 
deve satisfazer a um critério democrático inaceitável para os gregos: a inclusão. Também acrescentamos uma 
instituição política que os gregos não apenas consideravam desnecessária para suas democracias, mas 
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ocorreu foi um fortalecimento do constitucionalismo ateniense. Assim sendo, é fato que a 

democracia sofreria seu colapso tão somente em decorrência das invasões externas, pelas 

quais se encerraria o ciclo do primeiro exemplo historicamente relevante de autogoverno 

popular. 

 

1.2. A República Romana. 

 

Roma tinha, em seu surgimento (pela lenda, a cidade teria sido fundada em 753 

a.C.), uma organização política bastante semelhante à do início de Atenas: consistia em 

uma cidade-Estado governada por um Rei. De vocação agrícola, sua malha social se 

compunha ao redor das gentes – grandes famílias patriarcais, cujos líderes se reuniam em 

um órgão arcaico do qual, posteriormente, originaria o Senado. 

Se desde logo o Rei tinha como costume ser um estrangeiro, aproximadamente em 

575 a.C. a cidade sofreu uma dominação etrusca, de tal modo que daquele momento em 

diante seria daquela origem que passariam a se impor os monarcas. A passagem da 

Monarquia para a República se deu de maneira lenta, havendo uma divergência quanto ao 

marco temporal a ser adotado47. 

                                                                                                                                              

perfeitamente indesejável: a eleição de representantes com autoridade para legislar. Poderíamos dizer que o 
sistema político inventado pelos gregos era uma democracia primária, uma democracia de assembleia ou uma 
democracia de câmara de vereadores. Decididamente, eles não criaram a democracia representativa como 
hoje a entendemos.”  
O cientista político vai mais longe, ao afirmar que a representação surgiu fora do contexto democrático: sua 
primeira aparição teria ocorrido nas Assembleias e Estados Gerais convocados pelos Reis, e utilizada para 
legitimar a ida à guerra ou o aumento dos tributos. In: DAHL, Robert. Sobre a democracia..., p. 117 e ss. 
Quanto aos poderes da Bulé, percebe-se que eles eram predominantemente afetos a aspectos judiciários, se 
submetendo integralmente à vontade do legislativo (ou seja, à decisão da Ágora, emanada da coletividade dos 
cidadãos denominada Eclésia). Mesmo as prerrogativas de caráter legislativo se restringiam à propositura de 
projetos, limitando-se à iniciativa e jamais ocorrendo por meio do órgão uma promulgação legislativa. Neste 
sentido: “Había también una especie de Poder Judicial, llamado la ‘Bulé’, que eran magistraturas judiciales 
elegidas por la Eclessia que, además, preparaba ciertos proyectos de ley. Era una forma de comisión 
legislativa que luego los enviaba a la Eclessia para la discusión”.  
In: OSSA, Carlos Cruz-Coke. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Santiago: Finis Terrae, 2009, 
p. 114. 
47 “Se se aceita geralmente a data de 509 a.C., à qual remonta a lista de cônsules (mas da qual os nomes 
iniciais são muitas vezes lendários), é porque esta época o domínio etrusco se enfraquece e o poder do rei 
diminui. Situa-se agora a queda da monarquia por volta de 470 a.C. 
O novo regime político com dois cônsules à sua frente não se instalou senão no começo do século IV, à volta 
de 367 a.C. (leis de Licinio)”.  
In: GLISSEN, John: Uma introdução histórica ao direito. 2a Edição. Lisboa: Calouste Gulbekian, 1995, p. 
82. 
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Impende salientar que o período republicano durou tempo considerável, de tal sorte 

que sofreu um sem número de mutações em suas instituições, inclusive em razão de 

levantes48 por aumento da participação popular na gerência do estado49 romano. Assim 

sendo, se no início o direito de participação no governo republicano se restringia à figura 

dos patrícios, a evolução do modelo da República permitiu, com o passar do tempo, uma 

ampliação deste direito pela qual o povo também participaria do exercício do poder através 

dos instrumentos de autogoverno criados. 

Neste período áureo da República Romana, percebia-se uma plêiade de instituições. 

As magistraturas (que chegaram a ser 28) eram desempenhadas por indivíduos, em 

princípio designados anualmente. Destacam-se como exemplos de magistrados os 

cônsules, que detinham poder militar e governavam a cidade, e os pretores, que 

trabalhavam na organização da prestação da iurisdictio. 

Outra instituição (talvez a mais célebre delas) tradicionalmente vinculada à antiga 

Roma é o Senado. Consistia em um órgão notadamente aristocrático, criado ainda no 

período monárquico, e que exerceu intenso poder no modelo de organização política 

romano. O órgão que concentrava os patres familias tinha como uma de suas principais 

prerrogativas a chamada auctoritas patrum, pela qual todo tipo de decisão advinda das 

assembleias populares poderia ser vetada. É bem verdade que, após determinado período, 

                                                

48 “Aproximadamente, os dois primeiros séculos da República foram crivados de violentas lutas políticas, às 
vezes originadas de demandas dos cidadãos mais pobres em participar do poder das famílias mais abastadas e 
nobres, ou seja, dos ‘patrícios’ que dominavam o Senado, principal corpo de governo, como indicam 
inscrições em muitos monumentos e emblemas de armas: SPQR, iniciais das palavras latinas ‘o Senado e o 
Povo Romanos’. Contudo, de alguma forma estas lutas continuaram por muito tempo sem causar danos fatais 
à República, o que diz muito das instituições que aos poucos mudaram quando foram feitas concessões às 
forças populares.” In: Roberts, J.M. O livro de ouro da história..., op. cit., p. 215. 
49 Importa salientar que a utilização da palavra Estado comporta ressalvas, haja vista que o modelo de 
exercício do poder existente em Roma não permite enquadrar a organização política romana na definição de 
Estado Moderno. 
Neste sentido, aliás: “El Imperio Romano no puede considerarse un Estado moderno debido a que existiendo 
una autoridad central (el Emperador), Roma al conquistar territorios creaba colonias y hacía Estados 
vasallos de los pueblos conquistados. Pero, a los romanos les interesaba que los conquistados pagaran 
impuestos, que no se rebelaran, que respetaran la autoridad, que apoyaran las guerras a favor de Roma y 
que fortalecieran las fronteras. Pero respetaban las autoridades locales, las que mantenían su autonomía. 
Los romanos permitieron que los pueblos conquistados se organizaran como quisieran, mantuvieran sus 
costumbres, sus religiones y sus instituciones. Por lo tanto, el elemento Poder no fue suficiente para 
constituir un Estado ya que no hubo suficiente centralización en el ejercicio del mismo. Tampoco existió un 
concepto de Nación en el Imperio. El concepto de Patria era privativo de los romanos de la zona del Lazio 
(Italia). 
Cuando en 212 D.C. el Emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a los pueblos conquistados quienes 
adhirieron a ella lo hicieron sólo por razones económicas, pero conservando sus estatutos jurídicos, en la 
gran mayoría de las provincias del imperio.”  
In: OSSA, Carlos Cruz-Ossa. Instituciones Políticas... op. cit, p. 115. 
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tal poder de veto se transformou em autorização prévia para a discussão de determinado 

assunto, mas tal mudança não foi capaz de diminuir o poder senatorial: afinal, atribuiu-se 

ao órgão da aristocracia a tarefa de inciativa legislativa50. Caberia ao Senado, outrossim, 

algumas funções de controle que, ainda hoje51, são típicas dos poderes legislativos, como a 

autorização de questões atinentes ao orçamento, por exemplo. 

Por fim, inúmeras outras instituições eram foco de exercício do poder na Roma 

Republicana. Muitas delas adotavam o modelo de assembleia52, semelhante àquilo que 

existia em Atenas, onde ocorria a efetiva participação popular (e, por conseguinte, o 

autogoverno) no período republicano. 

A forma como se organizou a república romana permitiu que o modelo democrático 

de autogoverno então existente durasse de maneira considerável. Contudo, é sabido que o 

tempo é inexorável, de tal sorte que por volta de 130 a.C., a República Romana começou a 

se enfraquecer de maneira substancial por uma série de fatores que se intensificavam mais 

e mais. Conforme salienta J.M. Roberts: 

                                                

50 Sobre esta mudança, Glissen afirma que: “a partir de 339 a.C., a ratificação transforma-se em autorização 
prévia, cuja autoridade permanecerá considerável, mesmo se não vincular a assembleia. O senado podia 
assim formular os princípios duma nova lei, adotada depois de discussão sob a forma dum senatus-consulto, 
convidando a seguir os magistrados (n. do a.: a palavra magistrado é utilizada aqui no sentido romano, 
designando os detentores de alguma das magistraturas) a sancioná-la”. In: Glissen, John. Uma introdução 
histórica..., op. cit., p. 83. 
Ainda em relação ao poder de delimitação do tema dado ao Senado, o Professor Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho nos ensina que a iniciativa das leis “competia somente a determinados magistrados, que deveriam, 
antes de propô-las, consultar o Senado onde propriamente se discutia o seu conteúdo. Somente depois dessa 
consulta é que a proposta era submetida aos comícios e só podia sê-lo se os auspícios fossem favoráveis.” 
In: FERREIRA FILHO, Do processo legislativo, op. cit., p. 69. 
51 A propósito, ver sobre os aspectos de controle atrelados ao Legislativo contemporâneo: 
AMARAL JUNIOR, José Levi Mello do. O poder legislativo na democracia contemporânea: a função 
política dos Parlamentos na democracia contemporânea. In. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 
168, 2005, p. 7 a 17 
52 “As assembleias eram múltiplas, contrariamente a Atenas onde não havia senão uma, a ecclesia: curiata 
comitia, centuriata comitia, tributa comitia, concilia plebis e além disso o Senado. Os curia comitia, datando 
da época da realeza, quase não mais exerceram papel político. Os centuria comitia, de base censitária, foram 
a assembleia popular mais importante durante uma grande parte da República; votavam por centúria; mas em 
193 centúrias, a classe mais rica tinha 80. Parava-se o voto logo que se tinha atingido a maioria; eram pois 
assembleias aristocráticas e tradicionalistas; não eram democráticas senão na aparência. As suas principais 
prerrogativas foram a escolha dos cônsules e dos pretores e o voto das leis; mas os candidatos às 
magistraturas eram propostos (creatio) pelos seus predecessores, não deixando aos comitia senão a 
possibilidade de confirmarem ou recusarem a proposta; aconteceu o mesmo em matéria legislativa. Os 
tributa comitia eram assembleias por tribo, estando todos os cidadãos recenseados numa tribo local; houve 
finalmente, a partir de 241 a.C., 35, das quais 4 urbanas e 31 rústicas. Essas assembleias intervinham na 
eleição dos magistrados inferiores e também, sobretudo durante os últimos séculos da República, no voto das 
leis. 
Os concilia plebis, assembleias próprias da plebe, sem participação de patrícios, elegiam os tribunos da plebe 
e votavam os plebiscitos, leis reservadas à plebe.”.  
In: Glissen, John. Uma introdução histórica..., p. 82-83. 
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“Cidadãos empobrecidos com votos a serem comprados, 
oportunidades para políticos conseguirem riqueza em larga escala 
nos novos territórios para onde poderiam ser indicados como 
governadores e generais, um exército imbatível (ou quase) no 
campo e cada vez mais leal a si mesmo e aos seus líderes do que 
ao Senado, estes foram os desenvolvimentos políticos, lentos, 
porém cruciais, que continuaram por quase dois séculos 
transformando sorrateiramente a República, até que ela não 
parecesse mais a mesma.”53. 

 

Tal processo de deterioração democrática teve seu ápice com o golpe de Estado 

empreendido por Júlio César, pelo qual se tornou ditador vitalício da República Romana54. 

As intenções tidas pelo General acabaram por assustar muitos de seus conterrâneos, que 

optaram por planejar seu assassinato. A morte do homem, no entanto, não foi capaz de 

solapar suas ideias, que haviam encontrado o ambiente propício para seu florescimento na 

degradação dos ideais republicanos que vinham ocorrendo há algum tempo. Estava aberto 

o caminho para a era dos Imperadores que, em que pese tenha mantido a aparência do 

modelo institucional prévio, modificou substancialmente a estrutura de poder existente em 

Roma55. Assim, acabaria o mais longo período de autogoverno já vivenciado pela 

humanidade (a República Romana durou cerca de 450 anos), bem como se extinguiu, 

temporariamente, toda a forma de governo democrático, já que “com a queda da república, 

o governo popular desapareceu inteiramente no sul da Europa. Excetuando-se os sistemas 

políticos de pequenas tribos esparsas, ele desapareceu da face da Terra por cerca de mil 

anos”56. 

                                                

53 ROBERTS, J.M. A era de ouro..., op. cit., pp. 48-49. 
54 Neste sentido, observa Roberts que “Em janeiro de 49 a.C. César surpreendeu: alegando defender a 
República contra os seus inimigos, cometeu um ato ilegal ao atravessar o Rio Rubicão, limite de sua 
província, e marchar com o exército contra Roma. Durante quatro anos fez campanhas na África, na Espanha 
e no Egito, perseguindo os opositores que tinham exércitos nas províncias e que poderiam usá-los contra ele. 
Esmagou a oposição à força, mas também, depois das vitórias, conquistou antigos inimigos com brandura. 
Organizou cuidadosamente o seu apoio político no Senado e foi transformado em ditador vitalício. Mas 
alguns romanos temiam que César pudesse restabelecer a monarquia. Afinal, os seus inimigos se reuniram, e 
em 44 a.C. ele foi assassinado. Na forma, a República ainda estava presente. Mas as mudanças que César 
efetuara em direção a um poder centralizado foram deixadas intactas. Os problemas não podiam ser 
resolvidos recuando-se o relógio político. Mais tarde, o seu sobrinho-neto e herdeiro adotivo, Otaviano, 
deixou claro que a mudança fora irreversível, e assim começou o Império Romano.”.  
In: ROBERTS, J.M. O livro de ouro, pp. 223-224. 
55 “Os romanos gostavam de se congratular pelo fato de seguirem aquilo que chamavam de mos maiorum – 
os modos de seus antepassados, seria uma tradução razoável para esta expressão latina. Sempre 
demonstraram uma predileção pelas antigas tradições e gostavam de manter vivas as antigas maneiras de se 
fazer as coisas. (...) Mesmo quando faziam algo de novo, os romanos gostavam de envolve-lo numa 
roupagem mais antiga. O resultado foi que os nomes de muitas instituições da República – e a ideia de que o 
Estado era uma república e não uma monarquia – continuaram a ser usados, mesmo depois de deixarem de 
ser apropriados.” Idem, Idem, p. 219. 
56 DAHL, Robert. Sobre a Democracia, op. cit., p. 25. 
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1.2.1. O ideário aristotélico do governo misto e sua ocorrência na República Romana 

 

É sabido e consabido que Aristóteles57 foi um dos maiores pensadores da Idade 

Antiga, tendo dado sua contribuição a um sem número de campos de estudo. Tal argúcia 

teve reflexos na ciência política, campo no qual os estudos do filósofo grego se destacaram 

especialmente na busca pela compreensão das formas de estado. 

Se é certo que Aristóteles entendia que o principal enfoque a ser dado às formas de 

estado dizia respeito à forma pela qual o poder estaria socialmente distribuído, sua 

contribuição principal foi além disso: percebeu o mestre grego que a valoração de um 

governo como bom ou ruim não dependia apenas da forma de estado adotada, mas 

principalmente da forma pela qual o poder seria exercido. 

Desta forma, Aristóteles detectou a existência de três formas de governo, cada uma 

se subdividindo em sua forma pura e sua forma impura. 

O primeiro modelo de organização de poder por ele elencado dizia respeito à 

concentração do poder nas mãos de um único sujeito, que reinaria sobre os demais. A 

forma pura do chamado “governo de um só” se caracterizaria pela monarquia, na qual o 

Rei governa em favor de toda a coletividade, enquanto a forma impura seria a tirania, na 

qual o Rei agiria em nome do Estado apenas para beneficiar a si próprio. 

A segunda forma de governo estudada enfocava a circunstância pela qual o poder 

seria distribuído a poucos indivíduos. Se o poder fosse atribuído a eles como um encargo, 

pelo qual se buscaria a consecução do bem comum, caracterizar-se-ia a forma pura da 

aristocracia, onde aqueles tidos como mais capazes governam em benefício do todo 

coletivo; se, por sua vez, o poder fosse utilizado como um privilégio, pelo qual se 

buscariam benefícios exclusivos àqueles que estivessem no poder, ignorando-se o restante 

                                                

57 Manoel Gonçalves Ferreira Filho contesta a origem do governo misto, afirmando que: 
“Todavia, não é Hipodâmio de Mileto nem Aristóteles quem se costuma indicar como o pai da doutrina do 
governo misto. Isso, observe-se, embora na obra do Estagirita se revele a simpatia com que ele encarava as 
formas mistas de governo, segundo se vê de sua apreciação sobre o governo de Esparta, combinação de 
oligarquia, monarquia e democracia, e sobretudo da descrição do melhor governo que para ele é um meio-
termo, um misto de oligarquia e democracia que, ambas, de per si, são formas corrompidas. 
É a Políbio, grego de origem contudo romano de coração, que se atribui a glória de ter sido o primeiro a 
formular sistematicamente a doutrina do governo misto, cuja influência chegou até nossa era, por meio de 
instituições inspiradas no seu ensinamento.”. 
In: Do processo legislativo, op. cit., p. 149. 
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da sociedade, a forma impura do chamado “governo de poucos” acabaria por se 

caracterizar, implementando-se uma oligarquia. 

Por fim, conforme se demonstrou na cidade-estado de Atenas, seria possível 

dissipar o poder nas mãos de muitos58, de tal sorte que o governo poderia ocorrer através 

da vontade da maioria daqueles indivíduos. Se, tal qual se espera, estes muitos 

governassem em prol da coletividade, caracterizar-se-ia a democracia. A experiência havia 

demonstrado, contudo, que mesmo em um autogoverno popular era possível existir atos de 

governo que beneficiassem uma elite ou até mesmo indivíduos específicos em detrimento 

da coletividade dos cidadãos ou da sociedade como um todo. Isso aconteceria quando, 

ludibriados por meio da persuasão e de discursos de impacto, acabavam por votar em algo 

que lhes parecia ser adequado, sendo certo que tal aparência de justiça era construída sobre 

argumentos sofistas59. Nestas circunstâncias, o chamado governo da maioria deixaria de 

ser uma democracia, para se caracterizar em sua forma impura, a chamada demagogia. 

Foi mencionado que uma inovação trazida pelo pensamento aristotélico dizia 

respeito ao fato de que as formas de governo poderiam ser, todas elas, boas ou ruins; não 

haveria, portanto, a possibilidade de escolher nenhum modelo de distribuição do poder 

perfeito ou incapaz de se corromper.  

Se todos os modelos podem ser igualmente bons ou ruins a depender das 

circunstâncias políticas envolvidas no caso concreto, haveria a possibilidade de se criarem 

mecanismos capazes de forçar a manutenção das formas puras de estado, ou a única 

solução seria deixar as circunstâncias ao acaso? 

                                                

58 Impende salientar que também Aristóteles trabalha com um conceito restrito de cidadania, de tal sorte que 
mesmo em sua modalidade de governo mais inclusiva, não chegou a abranger a totalidade dos indivíduos. 
Cumpre ressaltar, de todo modo, que ainda hoje inexiste, em nenhum país do mundo, um chamado “governo 
de todos”: mesmo as democracias mais inclusivas têm critérios específicos para permitir que os estrangeiros 
participem ativamente do conceito de cidadania, bem como impõem critérios etários para o exercício do ato 
de votar e ser votado. Assim, não consta como um rompimento da democracia moderna em relação à 
democracia antiga a inclusão total dos indivíduos no centro de autogoverno. Contudo, temos que se 
modificou com o passar do tempo a abrangência pela qual se caracterizam os chamados “muitos”: se antes, 
este grupo não incluía estrangeiros, escravos, mulheres e (por vezes) não-proprietários, hoje os critérios de 
exclusão da participação na cidadania são bem menos restritivos. 
59 A lógica da corrupção democrática, em que se deixa de respeitar a vontade geral, se relaciona com uma 
deturpação da lei positiva, onde se ignoraria o primado do Direito sobre ela. Nos ensina o professor Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho que “se a visão do homem de Estado pode ser superior e mais segura do que as leis 
escritas, ela não o é mais que aquelas leis que, ‘impressas nos costumes dos povos, têm bem mais autoridade 
e são de outra importância’. Sem dúvida, expuseram os sofistas outras concepções sobre o Direito, bem 
opostas às desses grandes filósofos, que as discutem e refutam. Todavia, a opinião dos sofistas não parece ter 
logrado jamais predominar, como se infere do Direito positivo helênico e particularmente do ateniense”. 
In: Do processo legislativo. 6a Edição. São Paulo: Saraiva, 7a Edição, p. 63. 
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Para ele, a solução para a busca de um exercício do poder tido como “puro” se 

encontra na adoção do Governo Misto. Se a adoção de uma forma monárquica, 

aristocrática ou democrática tenderia a fazer com que os detentores do poder se 

corrompessem e implementassem uma tirania, oligarquia ou demagogia, a existência de 

um controle externo poderia não impedir – como a história bem demonstrou –, mas ao 

menos retardar ou dificultar tal corrupção. A solução aristotélica para a questão, portanto, 

passa pela adoção, em conjunto, das três formas de governo, que acabariam por controlar 

umas às outras, de tal sorte a se evitar o uso arbitrário e equivocado do poder60. 

Tal modelo, no qual coexistem instituições de cunho aristocrático, monárquico e 

democrático, cada qual co-exercendo o poder por meio de atribuições específicas a elas 

designadas, foi aplicado no período da Roma Republicana. 

O elemento monárquico estaria, ainda que de forma mitigada, caracterizado pelas 

magistraturas. Estas totalizavam, como visto, 28 cargos importantes do governo romano, 

exercidos por um ou dois (a depender da magistratura) indivíduos que detinham, em suas 

mãos, todo o poder institucional inerente aos cargos por eles ocupados. Assim sendo, a 

figura dos cônsules, por exemplo, tinha uma importância proeminente no modelo de 

organização romana, com o exercício do poder concentrado nos moldes de um governo 

monárquico (ou diárquico, no caso em comento). 

A aristocracia também se fazia representar nas instituições da República Romana, 

através da instituição do Senado. Se o papel deste órgão se fez reduzir com o passar do 

tempo, o processo pelo qual se deu tal declínio de poder não foi capaz de esvaziá-lo, de tal 

maneira que a câmara aristocrática patrícia sempre manteve alguma forma de controle 

                                                

60 Frise-se, aliás, por curiosidade, que Hobbes é reticente quanto a possibilidade de existirem governos 
mistos, o que é absolutamente condizente com a visão política do mesmo, que visa a legitimação do Estado 
Soberano cujo poder se afigura concentrado nas mãos de um monarca legitimado pelo contrato social. Neste 
sentido, o autor afirma que: 
“Há aqueles que, embora concordem que a cidade necessita de um poder supremo, receiam, caso ele esteja 
concentrado numa única pessoa – pouco importando que se trate de um homem só ou de um conselho -, que 
como consequência todos os cidadãos se tornem escravos (assim dizem eles). Para evitarem essa condição, 
imaginam então que possa haver uma certa forma de governo composta daquelas três espécies que antes 
falamos, mas diferente de cada uma delas em particular: forma esta a que chamam de monarquia mista, ou 
aristocracia mista, ou ainda democracia mista, conforme qual destas três for mais eminente do que as outras. 
(...) Mas, ainda que fosse possível haver um tal tipo de Estado, ele não traria vantagem alguma à liberdade do 
súdito. Com efeito, enquanto o rei, os nobres e o povo concordarem, a sujeição de cada cidadão 
individualmente considerado é a maior que possa haver; ao passo que, se eles discordarem, o Estado retoma à 
guerra civil e ao direito do gládio privado, o que seguramente é muito pior do que qualquer tipo de sujeição”. 
In: HOBBES, op. cit., p. 122. 
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(mais durante o período Republicano e menos durante o Império) sobre as demais 

instituições. 

Por fim, havia instituições de autogoverno, perceptíveis nas mais diversas 

assembleias instituídas e existentes na República Romana. Nelas, subsistia o ideal 

democrático, pelo qual todos aqueles que detivessem a ilustre cidadania romana tinham 

como prerrogativa a possibilidade de participação no governo, inclusive votando 

diretamente pela aprovação das leis aos quais toda a coletividade de Roma estaria 

vinculada. Outra marca do ideário democrático existente no governo republicano romano 

dizia respeito aos plebiscitos, forma legislativa adotada por meio da votação dos plebeus, 

que vinculava e se aplicava (ao menos a partir de 287 a.C.) a toda a sociedade romana, 

incluindo os patrícios. 

Assim, o que se percebe é que a estrutura de poder romana visava a concretização 

de um governo justo por meio de instituições exercidas por detentores do poder de 

diferentes origens sociais, nos moldes do chamado governo misto proposto por Aristóteles. 

Mais uma vez, comprova-se a importância do estudo dos regimes de autogoverno 

antigos: Roma, na prática, e Aristóteles, em sua teoria, antecipam, em alguma medida, o 

que quase dois milênios depois seria trazido por Montesquieu: a ideia de que é a 

coexistência entre poderes, e a divisão das funções de governo, que evitam o 

desvirtuamento das instituições.  

Por um lado, temos Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que nos ensina que a 

tipologia em questão, atualmente, de pouco nos serviria: 

“Desde a Antiguidade clássica até a época contemporânea, os que 
se preocupam com os problemas políticos situaram suas 
observações segundo uma tipologia ‘aritmética’ dos regimes. Essa 
tipologia — monarquia, governo de um só, aristocracia, governo 
de uma minoria, a dos melhores, democracia, governo do povo, a 
maioria — já reponta nas Histórias de Heródoto. É retomada por 
Aristóteles que, todavia, a biparte em função de um critério 
finalístico, a saber, se os governantes visam ao bem próprio ou ao 
bem comum, distinguindo, naquela hipótese, monarquia, 
aristocracia e democracia; nesta, tirania, oligarquia e demagogia. E 
ainda sobrevive na obra de Montesquieu, em pleno século XVIII, 
que diferencia os regimes em república, por sua vez subdividida 
em democrática e aristocrática, monarquia e tirania, estas duas 
últimas a se distinguirem pelo respeito às leis, a que se atém 
aquela, a que não se curva esta. 
Essa tipologia, que não está abandonada, de nada serve para o 
enquadramento das instituições contemporâneas. De fato, os 
Estados ora existentes são, por um lado, todos (ou quase) 
democráticos, na medida em que concedem direitos políticos a 
todos os nacionais. E de outra parte — é observação generalizada 
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— são todos oligárquicos, desde que, de facto, é sempre uma 
minoria, nunca um só, jamais a maioria e nunca jamais a totalidade 
do povo, quem efetivamente governa”61 

 

Dahl também assim nos ensina, afirmando que: 

“Hoje, a ideia de democracia é universalmente popular. A maioria 
dos regimes reclama algum tipo de direito ao título de 
‘democracia’; e aqueles que não o fazem insistem que seu exemplo 
particular de governo não democrático é um estágio necessário no 
caminho para a ‘democracia’ definitiva. Em nosso tempo, até 
mesmo os ditadores parecem crer que um ingrediente 
indispensável de sua legitimidade é uma pitada ou duas da 
linguagem da democracia”62. 

 

Todavia, se os Estados Modernos tentam unanimemente conformar sua linguagem 

à terminologia democrática, isso não desnatura a importância da tipologia de regime, bem 

como do ideal do governo misto, que se não tem aplicação direta no modelo institucional 

moderno, ao menos teve influência na teoria da separação dos poderes (ainda que esta, ao 

invés de repartir o poder de acordo as classes ou estamentos, melhor se preocupa com as 

funções estatais63). 

 

1.3. O legado da Demokratia Grega e da Res Publicus Romana 

1.3.1. A questão da terminologia 

 

Pelo que se expôs, é perceptível o fato de que a antiguidade não realizou qualquer 

distinção entre democracia direta e indireta64, tendo conhecido apenas o primeiro contexto. 

                                                

61 Do processo Legislativo, op. cit., pp. 37 e 38. 
62 DAHL, Robert. A democracia e seus críticos. op. cit, p. 2. 
63 “Em razão da intratabilidade das soluções para o problema da criação de um governo misto para uma 
república democrática, os republicanos, embora nem sempre com muita clareza, efetivamente substituíram a 
antiga ideia do governo misto pela ideia mais nova, tornada conhecida por Montesquieu, de uma separação 
constitucional e institucional dos poderes nos três ramos principais: o legislativo, o executivo e o judiciário. 
Tornou-se um axioma da teoria republicana afirmar que a concentração desses três tipos de poder num único 
centro era a própria essencia da tirania e que eles devem, portanto, ser localizados em instituições separadas, 
cada uma servindo de contrapeso às outras”. 
Idem, idem, pp. 39-40. 
64 Há nos registros históricos uma série de escritos que colocam o Senado romano como representante do 
povo. Nos ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho, no entanto, que tal situação não caracterizaria uma 
representação democrática, afirmando que “essa representação nada mais era que a imputação jurídica da 
vontade do representante ao representado, cuja concordância com aquela era rigidamente presumida.”.  
In: FERREIRA FILHO, Do Processo Legislativo, op. cit., p. 112. 
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Assim, se de um lado temos que as palavras “república” e “democracia” estão inseridas, 

nos vocabulários do direito e das ciências políticas em contextos semânticos bastante 

diferenciados, de outro, é possível perceber que, na origem, inexistia tal diferenciação. 

A palavra democracia se relaciona hodiernamente à tipologia dos regimes de 

governo, contrapondo-se nesta classificação ao autoritarismo e ao totalitarismo. Assim, o 

sentido apresentado pelo vocábulo adjetiva o Estado, de tal maneira a indicar a inexistência 

nele de uma ideologia predominante, prevalecendo as chamadas liberdades públicas e a 

alternância de poder entre os diversos grupos políticos ali presentes. 

Apresentando uma polissemia, percebe-se que a palavra em questão também é 

contida na tipologia aristotélica das formas de governo, apresentada no tópico anterior, 

contrapondo-se aqui à Monarquia e à Aristocracia. Ocorre, talvez, que os conceitos de 

democracia nesta classificação e naquela anteriormente apresentada demonstrem mais 

similitudes do que diferenças. Afinal, entendendo-se a democracia como um modelo no 

qual há um verdadeiro autogoverno popular, exclui-se  (ou ao menos minimiza-se) a 

possibilidade de que os indivíduos (componentes do povo e, por conseguinte, integrantes 

da massa de governantes identificada com os governados) sejam oprimidos por uma 

ideologia estatal que exclua linhas de pensamento e restrinja a liberdade de manifestação. 

Afinal, como melhor se verá adiante, a história comprova que a adoção da democracia 

costuma trazer consigo, também, a implementação dos ideais do constitucionalismo, pelos 

quais se evitam as possibilidades de abuso de poder e de opressão aos indivíduos. 

A palavra República, por sua vez, guarda atualmente relação com a tipologia dos 

sistemas de governo, na qual se opõe à Monarquia. A principal distinção entre os conceitos 

                                                                                                                                              

Também José Afonso da Silva é categórico em afirmar a inocorrência de representação na antiguidade 
romana: “A ideia de representação foi, pois, o móvel que causou não só o surgimento mas também a 
estrutura do Poder Legislativo. Este não existiu na Antiguidade porque a ideia de representação não existia. 
Existiram, sim, Assembleias deliberantes como meio de participação direta do povo no processo do poder: 
Conselhos gentílicos, o Comitia (de lei; ou outros, como o judicial e o eleitoral), Assembleias da Plebe 
(Roma), a Ecclesia (Grécia). Essas Assembleias não tinham caráter de órgãos, mas seriam apenas reuniões do 
povo para fins determinados. A antiguidade, enfim, não conheceu o regime representativo, pois o povo 
exercia por si mesmo o poder, na forma de governo direto”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional...¸ op. cit., p. 60. 
Assim a alegação de que o Senado representava o povo romano mais se relaciona com uma busca de 
legitimação da instituição senatorial, ao tentar aduzir que a vontade dos senadores era correlacionada a dos 
cidadãos, do que propriamente uma representação no modelo das democracias indiretas. 
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se daria no período pelo qual o poder é atribuído àquele que o exerce: seria temporário no 

caso das repúblicas, e vitalício nas monarquias65. 

Joaquim José Gomes Canotilho, por sua vez, estabelece que a chamada “forma 

republicana de governo” não tem como característica única a (i) alternância dos ocupantes 

dos cargos de poder; devendo ainda apresentar (ii) divisão de poderes; (iii) respeito às 

liberdades individuais; (iv) corpos territoriais autônomos, pelos quais se exerce a 

descentralização regional do poder; (v) legitimação política do governo através do povo, 

alicerçada em um regime democrático e em um Estado de Direito; (vi) inexistência de 

privilégios (ou igualdade formal entre os cidadãos)66. Haveria, por conseguinte, ideais 

republicanos a serem observados para além da mera definição da periodicidade do 

governo, pelos quais república e democracia apresentariam manifesta aproximação. 

Madison, um dos chamados Pais Fundadores dos Estados Unidos da América, por 

sua vez, ao tratar do assunto no Federalist Paper no. 10, apresenta verdadeira manipulação 

terminológica. Temente das chamadas democracias populares, que eram tidas – conforme 

bem observado por Tocqueville em seu Democracia na América – passionais e contrárias à 

liberdade, Madison se posicionou contrariamente ao exercício do poder pelo povo, ao 

menos em sua forma direta. Tal qual Montesquieu, entendia o célebre escritor 

estadunidense que, se nem todos eram intelectualmente capazes de administrar os negócios 

públicos, eram ao menos suficientemente argutos para perceber, na comunidade onde 

estavam inseridos, quem seria o indivíduo melhor capacitado para fazê-lo. Associou então, 

de maneira deliberada, a demagogia apaixonada e  kakistocrática ou oclocrática (palavras 

que caracterizariam o governo dos piores ou dos mais pobres, respectivamente) à 

democracia. O governo representativo, onde os mais capazes seriam eleitos para definir os 

rumos políticos do Estado, denominar-se-ia na verdade, segundo um dos Founding fathers 

norte-americanos, como uma República67. Ora: 

                                                

65 Impende salientar que os conceitos de vitaliciedade e hereditariedade não se encontram associados, de tal 
sorte a serem possíveis monarquias não hereditárias. Neste sentido, citam-se a escolha do Imperador do 
extinto Sacro Império Romano Germânico, que era escolhido pelos príncipes eleitores do Império, e a 
também extinta Monarquia Polaca, que tinha como tradição que, em caso de falecimento do Rei, ocorreria a 
escolha de um novo monarca, normalmente estrangeiro. Atualmente, ainda existe pelo menos um caso de 
Monarquia não hereditária, pela qual o Chefe de Estado é escolhido por meio de eleições: o Papado.  
66 Ver CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7a Edição. Coimbra: 
Almedina, 2010, p. 228 e ss. 
67 Nas palavras do citado autor, “a partir deste ponto de vista, pode-se concluir que uma democracia pura, ou 
seja, uma sociedade que consiste em um pequeno número de cidadãos que se reúnem e administram o 
governo pessoalmente, não pode admitir nenhuma solução para o problema das facções. Uma paixão ou 
interesse comum será, em quase todos os casos, sentida pela maioria, e não haverá nada capaz de impedir o 



44 
 

“Na visão republicana aristocrática, embora o povo (os muitos) 
deva ter um papel importante no governo, o fato de que ele inspira 
mais medo que confiança exige que essa participação seja 
limitada. Para os republicanos aristocráticos, talvez o problema 
constitucional mais difícil seja criar uma estrutura que restrinja 
suficientemente os impulsos desses muitos. A função apropriada 
do povo não é governar, como era em Atenas, e sim escolher 
líderes competentes para desempenhar a difícil função de governar 
toda a república. Sem dúvida, uma vez que os líderes são 
obrigados a governar no interesse da comunidade como um todo e 
o povo é, naturalmente, um elemento importante da comunidade, 
os líderes adequadamente qualificados governariam tendo em vista 
os interesses do povo; mas não governariam exclusivamente no 
interesse desse único elemento, por mais importante que fosse. Por 
conseguinte, ao aceitar a legitimidade essencial dos interesses dos 
poucos e dos muitos, os republicanos aristocráticos creem que o 
bem público exige um equilíbrio desses interesses”68. 

 

Impende salientar, contudo, que a denominação não encontrava qualquer respaldo 

histórico, já que, conforme bem demonstra Robert Dahl: 

“Roma jamais adaptou adequadamente suas instituições de 
governo popular ao descomunal aumento no número de seus 
cidadãos e seu enorme distanciamento geográfico da cidade (...). 

                                                                                                                                              

sacrifício dos mais fracos, ou de um indivíduo desagradável. É por isso que que tais democracias foram 
espetáculos de turbulência e disputa; incompatíveis com a segurança pessoal ou com os direitos de 
propriedade dos indivíduos. Tais governos, em geral, são tão curtos quanto violentos. Os teóricos da política 
que apoiaram essa espécie de governo supuseram, de forma errônea, que ao garantir à humanidade uma 
igualdade perfeita em relação aos direitos políticos, os homens passariam a ser todos equalizados em suas 
posses, opiniões e paixões. 
Uma República, e aqui me refiro a um governo no qual há sistema representativo, traz uma perpectiva 
diferente, que soluciona a questão apontada. Examinando os pontos em que ela se distancia da democracia 
pura, é possível compreender a razão de tal solução. 
As duas grandes diferenças entre a democracia e a república são que nesta ocorre a delegação do governo à 
representantes, e a possibilidade de ampliação da cidadania a um maior número de indivíduos.” 
Tradução livre do original: “From this view of the subject, it may be concluded, that a pure Democracy, by 
which I mean a Society consisting of a small number of citizens, who assemble and administer the 
Government in person, can admit of no cure for the mischiefs of faction. A common passion or interest will, 
in almost every case, be felt by a majority of the whole; a communication and concert result from the form of 
Government itself; and there is nothing to check the inducements to sacrifice the weaker party, or an 
obnoxious individual. Hence it is, that such Democracies have ever been spectacles of turbulence and 
contention; have ever been found incompatible with personal security, or the rights of property; and have in 
general been as short in their lives, as they have been violent in their deaths. Theoretic politicians, who have 
patronized this species of Government, have erroneously supposed, that by reducing mankind to a perfect 
equality in their political rights, they would, at the same time, be perfectly equalized and assimilated in their 
possessions, their opinions, and their passions. 
A Republic, by which I mean a Government in which the scheme of representation takes place, opens a 
different prospect, and promises the cure for which we are seeking. Let us examine the points in which it 
varies from pure Democracy, and we shall comprehend both the nature of the cure, and the efficacy which it 
must derive from the Union. 
The two great points of difference, between a Democracy and a Republic, are, first, the delegation of the 
Government, in the latter, to a small number of citizens elected by the rest: Secondly, the greater number of 
citizens, and greater sphere of country, over which the latter may be extended”.  
In. MADISON, James. Federalist Paper no. 10. Disponível online em: 
http://en.wikisource.org/wiki/The_Federalist/10. Acesso em 31/08/2014. 
68 DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op.cit., p. 38. 
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As assembleias a que os cidadãos romanos estavam autorizados a 
participar continuavam se reunindo, como antes, na cidade de 
Roma (...).”.69  

 

Em outra de suas obras, Robert Dahl nos indica que: 

“(...) os gregos rejeitavam a noção de que um sistema político em 
grande escala pudesse ser recomendável e nunca criaram um 
sistema estável de governo representativo. Tampouco o fizeram os 
romanos, apesar do crescimento contínuo de sua república, tanto 
em extensão territorial quanto no número de seus cidadãos. Por 
mais longe que um cidadão estivesse de Roma, as únicas 
instituições democráticas a que ele tinha acesso eram as 
assembleias reunidas em Roma para a eleição dos magistrados e a 
aprovação das leis”.70 

 

Da leitura do mesmo cientista político norte-americano se depreende que o conceito 

de Madison ainda se encontra impregnado no vocabulário estadunidense71, em que pese 

seja possível perceber que ele não foi capaz de se estabelecer na cultura jurídico-política da 

Europa Continental. 

De todo modo, fato é que as classificações apresentadas demonstram que as 

palavras “democracia” e “república” passaram a ter, muitas vezes, significados diferentes 

entre si, em que pese a polissemia apresentada por ambas. 

A raiz histórica de tais vocábulos, porém, não apresentava tais distinções, de tal 

maneira que é imperiosa a leitura deles dentro de seus contextos históricos. Com maior 

consonância (embora sem completa congruência) com o modelo de pensamento 

apresentado por Canotilho, a origem das designações Demokratia e Res Publicus 

apontavam para um conceito bastante próximo, o de autogoverno. 

Assim, independentemente da evolução da gramática política imposta pelos 

séculos, as palavras democracia e república, na antiguidade clássica, traziam igualmente a 

ideia de um governo no qual o povo era seu próprio soberano, definidor de maneira direta 

dos rumos políticos aos quais se submeteria. 

É neste sentido, pelo qual a Democracia Grega e a República Romana se 

apresentavam como muito similares, que se deve entender o uso vernacular72 no qual se 

                                                

69 DAHL, Robert. Sobre a democracia, op. cit., p. 23. 
70 DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., pp.41-42. 
71 DAHL, Robert. Sobre a democracia, op. cit., p. 26 e ss. 
72 DAHL nos aponta que uma palavra consistia como mera tradução da outra, ao afirmar que “para designar 
seus governos populares, os gregos inventaram o termo democracia. Os romanos tiraram do latim o nome de 
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contextualizava o nascimento do autogoverno, sem por ele se remeter a conceitos e 

acepções que apenas posteriormente seriam adotadas73. 

 

1.3.2. A democracia direta e a visão de Rousseau – uma análise a partir de Isaiah Berlin 

 

Em relação ao legado da democracia direta, eventualmente apreciado na 

antiguidade clássica greco-romana, temos que ele encontrou algum eco séculos depois 

daquele contexto histórico. Como principal defensor, teve o contratualista genebrino Jean 

Jacques-Rousseau.  

Se de um lado, a eloquência argumentativa de Rousseau se inicia pela ode à 

liberdade individual, o desenvolvimento de suas ideias tende à imposição de um paradoxo 

pelo qual o exercício de tal liberdade se daria apenas e tão somente através de uma escolha 

moralmente correta, que estivesse de acordo com a razão e o bem comum.  

O homem é livre quando decide através da razão, e sendo a razão universal, todos 

os homens de boa vontade tomariam escolhas semelhantes na busca deste bem comum que 

é encarnado na vontade geral. Assim, inexistiria solução de compromisso entre os valores 

da liberdade individual e da decisão coletiva, mas sim uma identidade entre elas, uma vez 

que: 

 “(...) atentar contra la liberdad es matar el alma inmortal del 
hombre; atentar contra las reglas es permitir algo absolutamente 
erróneo, absolutamente malo, absolutamente perverso, ir contra la 
fuente sagrada de las reglas, a veces llamada naturaleza, a veces 
conciencia, a veces Dios; pero, en todo caso, es absoluto”74. 

 

Assim, “solo son libres aquellos que no sólo desean ciertas cosas sino que también 

conocen lo que, en realidad, es lo único que les satisfará”75.  

                                                                                                                                              

seu governo, a república.”, afirmando ainda que talvez as palavras “apenas refletiam, ao preço da confusão 
posterior, uma diferença entre o grego e o latim, as línguas de que se originaram.” In.: Sobre a democracia, 
op. cit., pp. 26 e 27. 
73 Sobre a questão da palavra República ter distanciamento semântico nos contextos romano e moderno, 
temos, por fim, as palavras de Glissen, que afirma que: “A res publica, a coisa pública, não é nem a 
república, nem o Estado no sentido moderno; designa a organização política e jurídica do populus, na qual o 
cidadão subordina o seu próprio interesse (res privata) ao da comunidade.” In. Glissen, Introdução Histórica 
ao Direito, op. cit., p. 83. 
74 BERLIN, Isaiah. La traición de la libertad: seis enemigos de la libertad humana. trad. María Antonia 
Neira Bigorra. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, p.59. 
75 Idem, idem. p.62 
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A existência de desejos distintos, igualmente embasados na racionalidade, seria 

logicamente impossível ao se ter em vista a harmonia que impera na natureza, atrelada à 

bondade natural do homem e, consequentemente, sua vocação universal para conhecer o 

bem comum e necessariamente escolhê-lo. Logo: 

“como todos los hombres que discuten racionalmente llegan a la 
misma verdade acerca de cuestiones fácticas (dejando aparte la 
política y la moral), y estas verdades siempre son necessariamente 
compatibles, aí los hombres en la misma condición de naturaleza 
– es decir, no pervertidos, no corrompidos, no impulsados por 
interesses egoístas, no empujados por intereses regionales o 
seccionales, no esclavizados por el temor o por indignas 
esperanzas, hombres no provocados, no deformados de su própria 
naturaleza por la perversidad de otros-, los hombres en esa 
condición deben desear quello que, de obtenerse, será igualmente 
bueno para todos los demás que sean tan buenos como ellos76”. 

 

Assim, Rousseau deixa de trabalhar com a liberdade individual como algo a ser 

exercido mediante múltiplas possibilidades para desenvolver a ideia de que a vontade geral 

seria personificada no bem comum a ser exercido pelo Estado. Este, por sua vez, é algo 

maior do que os indivíduos, conquanto composto pela totalidade dos cidadãos que 

decidiriam normas coercitivas sem renunciar a sua liberdade, haja vista que natural e 

racionalmente escolheriam tais normas em conformidade com uma racionalidade universal.  

Nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, tem-se que: 

“Na sociedade assim estabelecida o verdadeiro soberano é a 
vontade geral. Esta, no fundo, é a razão, a voz da razão que os 
homens ouvem sobre o interesse geral, quando se despem do 
interesse privado e não estão sob a influência de associações 
particulares.(…) A vontade geral é o querer que resulta das 
vontades individuais quando estas atendem tão somente os ditames 
da razão”.77 

 

Ocorre que o desvio de um indivíduo desta racionalidade universal permitiria à 

coletividade impor a ele a vontade geral; no entanto, para Rousseau, inexistiria redução à 

liberdade individual do mesmo, haja vista que, em seu âmago, o verdadeiro eu daquele 

indivíduo também teria a predileção por aquela vontade geral, decorrente de sua vocação 

humana à razão78.  

                                                

76 Idem, idem. p.64. 
77 Do Processo Legislativo, op. cit., pp. 81-84. 
78 Frise-se, a propósito, que, segundo nos ensina Ferreira Filho, também Hobbes entendia que a lei deveria se 
relacionar diretamente com a razão; por outro lado, sendo a razão individual passível de equívoco (e, neste 
ponto, há um distanciamento de Rousseau), o entendimento e a vontade do Soberano deveriam ser 
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A lógica de distinção entre a vontade manifestada pelo indivíduo e a vontade 

universal, inerente ao “verdadeiro eu” dele, acabariam por dar ensejo a um sem número de 

visões totalitárias, haja vista que o indivíduo que personaliza determinado Estado avocaria 

para si a possibilidade de conhecer o verdadeiro bem comum, impondo-o à coletividade.  

Neste sentido, Isaiah Berlin nos informa que: 

“los jacobinos, Robespiere, Hitler, Mussolini y los comunistas: 
todos ellos emplean esse mismo método de argumento, de decir 
que los hombres no saben lo que en realidad desean; y por tanto, 
al desearlo por éstos, al desearlo en nombre de ellos, estamos 
dándoles lo que en algún sentido oculto, sin saberlo ellos mismos, 
ellos ‘en realidad’ desean. 
 
(...) 
 
El mal que hizo Rousseau consistió en lanzar la mitologia del 
verdadero yo, en nombre del cual se me permite coaccionar a la 
gente, de tal maneira que un hombre, al perder su libertad política 
y al perder su libertad económica, queda liberado en algún 
sentido superior más profundo, más racional y más natural, que 
sólo conoce el dictador o sólo el Estado, sólo la asamblea, sólo la 
autoridade suprema, de modo que la liberdad más libre de 
obstáculos coincide con la autoridade más rigurosa y 
esclavizante”79. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por sua vez, aduz que: 

“se o povo quer sempre o bem – observa – ‘por si próprio ele não o 
vê sempre’. E se a vontade geral é sempre reta, ‘o julgamento que 
a guia não é sempre esclarecido’. Em outras palavras, o povo 
somente emite a vontade geral quando, além de não estar dividido 
por associações parciais, está esclarecido sobre a matéria em 
debate. 
Este esclarecimento é a missão do legislador, ou, talvez fosse 
melhor dizer, do estadista, embora seja legislador a expressão 
empregada por Jean-Jacques. Este legislador tem dupla tarefa. 
Uma é iluminar a vontade geral. Cabe-lhe fazer ver o povo ‘os 
objetos tais quais são... mostrar-lhe o bom caminho... protegê-lo 
das seduções das vontades particulares... aproximar a seus olhos os 
lugares e os tempos, contrabalançar as vantagens presentes e 
sensíveis com o perigo dos males afastados e ocultos’.” 
 
(...)  
 
mesmo distinguindo a vontade geral da vontade de todos, mesmo 
admitindo que o povo pode equivocar-se quanto ao seu próprio 

                                                                                                                                              

absolutamente observados, a fim de se manter integra a comunidade. Assim, “a justiça é a medida da lei, mas 
a justiça ou a injustiça da lei transcende a razão individual.”. Mais ainda, “a razão individual não está a altura 
de, imparcialmente, determinar o que é justo ou não, de onde decorreria, se aos súditos se deixasse a 
apreciação do núcleo da lei, o restabelecimento da guerra de todos contra todos”. In: Do processo legislativo. 
Op. cit., pp. 92-93. 
79 Berlin, La traición…, op cit., pp.72-74. 
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interesse, mesmo reconhecendo que pode ser ele desviado de seus 
verdadeiros objetivos pelas vontades particulares, nem assim 
cuidou de prever um instrumento que impedisse essas deturpações. 
Ai está a sua fraqueza. E também aí está  fonte dos abusos que em 
seu nome foram cometidos. Sem abandonar a ideia tradicional da 
supremacia do Direito, Rousseau serviu para o advento da 
supremacia da lei, ainda que injusta.”80. 

 

Assim, ao entender por bem criar uma verdade única acerca da vontade geral, 

embasada na falsa realidade de que a busca pelo bem comum calcada na racionalidade 

levaria a uma única resposta possível, bem como que existiriam situações nas quais haveria 

incompatibilidade entre a verdadeira vontade de um indivíduo e a vontade por ele 

manifestada, permitiu Rousseau o embasamento de ideologias totalitárias, pelas quais o 

Estado estaria impondo uma visão de mundo única em pretenso benefício do bem comum e 

a favor da coletividade, independentemente dos indivíduos a ela pertencentes 

reconhecerem ou não tal situação. Por outro lado, deixou Rousseau de criar qualquer 

instrumento de sopesamento ou mitigação do exercício do poder pela suposta vontade 

geral, deixando de incorporar em seu pensamento controles típicos dos movimentos 

constitucionalistas que pudessem impedir tal abuso à sua teoria. 

O que se observa é que a visão de Rousseau, com sua predileção pela democracia 

direta, não deixou legado prático em relação ao autogoverno sem representação; por outro 

lado, seus estudos serviram como base para um sem número de visões de mundo anti 

establishment e totalitárias. E, exatamente por isso, é que o Professor Isaiah Berlin coloca 

o genebrino como um dos “inimigos da liberdade”. 

  

                                                

80 Do processo legislativo, op. cit., p.95-96. 
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2. O Constitucionalismo como processo de reavivamento democrático 
 

Os conceitos de democracia e constitucionalismo não podem ser tratados como 

sinônimos. Tal assertiva, contudo, não significa que os mesmos não tenham, entre si, 

correlação: é razoável assumir que a existência de um regime democrático implicará, no 

mais das vezes, na adoção – em algum nível – de um modelo de constitucionalismo; no 

mesmo sentido, a consolidação de um Estado Constitucional, no sentido mais puro e 

técnico da palavra, tenderá à implementação de algum nível de autogoverno. 

Prova de tal circunstância é a consolidação, no mundo ocidental, dos modelos de 

Democracia Constitucional, nos quais a possibilidade de autogoverno popular é temperada 

por instituições políticas capazes de garantir liberdades individuais e impedir o Estado 

(controlado pela maioria) de se impor de maneira demasiada ou excessiva sobre os 

indivíduos que a ele se submetem. 

Assim, a experiência política acabou, em um movimento de verdadeira auto 

restrição democrática, por unir a autodeterminação popular aos instrumentos de contenção 

do poder absoluto, moldando instituições de tal maneira a permitir uma harmoniosa 

convivência entre as deliberações majoritárias do povo que compõe determinado Estado e 

os direitos individuais de cada um dos cidadãos, oponíveis contra a decisão da coletividade 

democrática. Afinal: 

“Não há instituições políticas que correspondam aos anseios dos 
povos que vivem sob sua tutela senão as consagradas pela história; 
o contrário também é verdade: as instituições que colidem com as 
legitimas aspirações nacionais mostram, historicamente, os frutos 
nefastos que nenhuma argúcia de argumentação conseguirá 
ocultar”81.  

 

Ou seja: a necessidade de resguardo dos direitos individuais, aliada à essência de 

autodeterminação inerente a todo ser humano, se modelou, em especial a partir das 

Revoluções Liberais, de modo a equilibrar a tensão existente entre a autonomia individual 

e a autodeterminação coletiva através de instituições políticas equilibradas e adequadas ao 

ideário do mundo contemporâneo, moldado essencialmente na concretização dos Direitos 

Fundamentais e na consolidação do respeito à Dignidade Humana. 

                                                

81 DE CICCO, op. cit., p. XVIII. 
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Assim, o processo pelo qual se desenvolveram as instituições atuais, respeitadoras 

dos indivíduos e capazes de garantir a liberdade e de se opor às autocracias, decorre 

sobremaneira dos chamados movimentos de constitucionalismo, que passarão a ser mais 

bem examinados. 

 

2.1. Definição de constitucionalismo 

 

A primeira dificuldade que se apresenta ao estudarmos o constitucionalismo diz 

respeito à definição do aludido termo. Afinal, o termo “constitucionalismo” remete, de 

maneira quase imediata, à noção de “Constituição”, até pelo fato de que desta palavra ele 

decorre. E, embora tal associação esteja absolutamente correta82, sua análise superficial 

pode levar um leitor desatento a conclusões equivocadas. Isso pois o documento jurídico-

político denominado Constituição surgiu na esteira do constitucionalismo, elaborado com a 

finalidade de marcar a implementação ideológica deste pelo Estado que se refunda. Há, 

contudo, Constituições que se encontram alheias aos ideais constitucionalistas83, bem como 

Estados Constitucionais que não apresentam Constituição (ao menos, uma Constituição 

                                                

82 O próprio José Afonso da Silva, em seu Teoria do Conhecimento Constitucional, associa, em uma primeira 
análise que é melhor aprofundada no decorrer de sua obra, os termos Constituição e constitucionalismo, ao 
afirmar que “(...) a palavra ‘constitucionalismo’ é derivada de ‘constituição’. Como, então, podemos buscar o 
conhecimento desta recorrendo-se àquele? Não haverá, aí, uma petição de princípio? A busca, na História, do 
conhecimento constitucional tem por finalidade solucionar o círculo vicioso. Essa busca pretende descobrir o 
que a História tem dito sobre ‘constituição’. Quando surgiu e para quê. Qual era o seu significado original e 
como evoluiu. Assim também se chegará à ideia de ‘constitucionalismo’”. In: Teoria do Conhecimento 
Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 49. 
83 “En este sentido, puramente nominal, también las autocracias son ‘constitucionales’. El que la realidad 
del proceso del poder corresponda a las exigencias del constitucionalismo, dependerá de la estructura de las 
correspondientes instituciones existentes para el ejercicio del poder político. En la mayor parte de los casos, 
una ‘constitución’ en un régimen autocrático no es sino una compilación de secundarias reglas utilitarias 
para la gestión administrativa que se refieren al mecanismo de un gobierno controlado por un único 
detentador del poder.”. V. LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución.  2ª Edição. Barcelona: Ariel, 
1976, p. 90. 
Assim, uma autocracia que opte por outorgar uma Constituição, através da qual busca, ao revés de uma 
determinação de funções políticas entre diferentes órgãos, uma autolegitimação autoritária, não se encontrará 
contextualizada no movimento do constitucionalismo. 
Por outro lado, não é a existência de um documento formal que institui o modelo constitucionalista. Segundo 
o próprio Loewenstein: “La distinción entre constitución formal y material que condujo a la codificación en 
un documento escrito de las normas fundamentales de la sociedad estatal, adquirió su forma definitiva en el 
ambiente racionalista de la Ilustración. Sin embargo, la existencia de una constitución escrita no se 
identifica con el constitucionalismo. Organizaciones políticas anteriores han vivido bajo un gobierno 
constitucional sin sentir la necesidad de articular los limites establecidos al ejercicio del poder político; 
estas limitaciones estaban tan profundamente enraizadas en las convicciones de la comunidad y en las 
costumbres nacionales, que eran respectadas por gobernantes y por gobernados.” In: op. cit., p. 154. 
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Escrita84), de tal maneira que a compreensão de que os dois termos se associam de forma 

geral e absoluta é equivocada85. 

A bem da verdade, o Constitucionalismo é uma técnica (para alguns dotada de 

ideologia própria) ou movimento histórico que visa frear o absolutismo ou, mais 

genericamente, a autocracia, por meio de limitações ao exercício do poder estatal e em 

benefício dos indivíduos que compõem e se submetem a esse Estado. 

A questão da palavra definir tanto uma técnica instrumental quanto um movimento 

histórico é bem explicada por Canotilho, que afirma que: 

“O movimento constitucional gerador da constituição em sentido 
moderno tem várias raízes localizadas em horizontes temporais 
diacrónicos e em espaços históricos geográficos e culturais 
diferenciados. Em termos rigorosos, não há um constitucionalismo 
mas vários constitucionalismos (o constitucionalismo inglês, o 
constitucionalismo americano, o constitucionalismo francês). Será 
preferível dizer que existem diversos movimentos constitucionais 
com corações nacionais mas também com alguns momentos de 
aproximação entre si, fornecendo uma complexa tessitura 
histórico-cultural. E dizemos ser mais rigoroso falar de vários 
movimentos constitucionais do que de vários constitucionalismos 
porque isso permite recortar desde já uma noção básica de 
constitucionalismo. Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) 
que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia 
dos direitos em dimensão estruturante da organização político-
social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo 
moderno representará uma técnica específica de limitação do 
poder com fins garantisticos. (TODOS OS GRIFOS NO 
ORIGINAL)”86.  

 

Em sentido semelhante, o italiano Nicola Mateucci nos ensina que: 

“Con el término ‘constitucionalismo’ se hace referencia 
generalmente a ciertos momentos de una reflexión sobre la 
experiencia político-jurídica relativa a la organización del poder, 
momentos propios de la historia europea desde el mundo antiguo 
(griego, pero sobre todo romano). Desde un punto de vista más 
politológico que historiográfico (aunque este último permite 
muchas verificaciones empíricas), esta reflexión presenta temas de 
gran afinidad, o, si se quiere, una profunda semejanza con el 
principio constantemente afirmado, el del nómos basiléus. 
Precisamente por esto, con ‘constitucionalismo’ se indica no tanto 
un período histórico, en el que tendría su explicación, ni una 

                                                

84 Destacam-se, neste sentido, os casos do Reino Unido, Nova Zelândia e Israel como países adotantes do 
modelo do constitucionalismo que não possuem Constituições escritas. 
85 Neste sentido, “(…)o constitucionalismo não se reduz ao projeto de implantação, em toda parte, de 
Constituições escritas, que a história mostra haver nascido no século XVIII. Significa a busca da limitação do 
Poder.”. In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional. 2a 
Edição. São Paulo: Saraiva, p. 3. 
86 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, op. cit., p. 51. 
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corriente de ideas políticas y sociales, en la que encontrase su 
propia unidad, sino un ‘tipo ideal’ para reflexionar sobre la 
realidad histórica, o una categoría analítica para sacar a la luz y 
mostrar aspectos particulares de la experiencia política: de esta 
concepción derivan, con un notable nivel de abstracción, algunos 
elementos que permiten cribar el material histórico. 
Al ser un término selectivo, no abarca a los escritores que se 
limitan a describir la constitución, entendida aristotélicamente 
como norma o principio, conjunto de normas o conjunto de 
principios, que presiden la vida de cualquier comunidad 
organizada; sino a aquellos escritores que, en sede prescriptiva, 
buscan instaurar un orden político mejor y un gobierno ‘recto’, 
‘político’ o ‘legal’. Ellos se interesan no tanto por ‘quién’ sino por 
‘cómo’ se debe decidir en política y en el procedimiento jurídico 
que hace legítima una decisión para los súbditos, y se preocupan 
de los fines que la sociedad política debe asegurar, es decir, los 
derechos constitucionales. En suma, es una técnica de la libertad 
contra el poder arbitrario.”87.  

 

Tal dificuldade, aliás, decorre também do fato de que o próprio termo 

“constituição” é polissêmico, como nos ensina Gilmar Ferreira Mendes: 

“A complexidade do seu desenvolvimento histórico e as múltiplas 
perspectivas de análise atribuem ao conceito de Constituição uma 
plurissignificatividade inigualável. ‘A resposta sobre o significado 
da Constituição – diz Hesse – depende, assim, da tarefa que se 
pretende resolver com o conceito eventualmente desenvolvido’. 
Não obstante a riqueza semântica que o envolve e as múltiplas 
transformações ocorridas, o conceito de Constituição parece 
preservar um núcleo permanente: ‘a ideia de um princípio supremo 
que determina integralmente o ordenamento estatal e a essência da 
comunidade constituída por esse ordenamento’. Vê-se, assim, que 
a Constituição, no sentido estrito do termo, é formada pelas regras 
que disciplinam a criação das normas essenciais do Estado, 
organizam os entes estatais e consagram o procedimento 
legislativo.”88. 

 

Assim, o constitucionalismo, que não se constitui como forma ou sistema de 

governo, mas sim como modelo de restrição ao exercício abusivo do poder, é instituidor de 

uma estruturação orgânica do Estado implementadora de uma pluralidade de órgãos sem 

hierarquia entre si, que se controlam mutuamente de tal maneira a impedir que qualquer 

                                                

87 In: MATTEUCCI, Nicola. Organizacion del poder y libertad: Historia del constitucionalismo moderno. 
Madri: Trotta, 1998, pp. 23 e 24. 
88 In: MENDES, Gilmar. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva et alii (orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 718. 
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um deles exerça o poder de maneira absoluta89. Denomina-se a isso limitação interna ao 

abuso do poder estatal. 

Mas não só: a segunda pilastra de sustentação do constitucionalismo, que impede 

que sejam cometidos excessos pelos detentores do poder é, a rigor, externa à estrutura do 

Estado. O movimento constitucionalista, ao visar o fim do absolutismo, reconheceu nos 

cidadãos direitos individuais subjetivos, que se situam fora do julgo do Estado e não 

podem por este ser invadidos. Ou seja, não apenas se cria uma organicidade capaz de 

restringir o Estado por dentro, como também se reconhecem os direitos individuais dos 

cidadãos que, uma vez que anteriores à formação estatal90, tem caráter inviolável. Neste 

sentido é que Matteucci afirma que: 

“(…) se quiere una constitución escrita no sólo para impedir un 
gobierno arbitrario e instaurar un gobierno limitado, sino para 
garantizar los derechos de los ciudadanos y para impedir que el 
Estado los viole. En efecto, la constitución no sólo regula el 
funcionamiento de los organismos del Estado, sino que además 
consagra los derechos de los ciudadanos, puestos como límites al 
poder del Estado. Para esta finalidad, para garantizar realmente 
los derechos, la constitución debe ser rígida e inflexible, en el 
sentido de que sus normas no puedan ser modificadas ni 
interpretadas por el poder legislativo ordinario, ya que son 
superiores jerárquicamente. Para hacer eficaz esta supremacía de 
la constitución, corresponde al poder judicial controlar la justicia 
de la ley, es decir, su conformidad a la constitución, ya que de 
otra manera no existiría ningún remedio legal contra su posible 
violación.”91.  

 

                                                

89 “Como sistema político, el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno. Todos ellos se 
caracterizan por la existencia de diversos detentadores del poder entre los cuales la constitución ha 
distribuido el ejercicio del poder político, estando obligados a cooperar en la formación de la voluntad 
estatal bajo la observancia de determinados procedimientos preceptuados por la constitución.” In: 
LOEWENSTEIN, Karl. op. cit., p. 89. 
90 Frise-se que a existência deste direito pré-Estatal, que enquanto excluído do pacto do contrato social e 
anterior à própria organização da sociedade não poderia restar afetado nem mesmo por deliberação 
democrática, decorre da própria forma de organização comunitária. Afinal: 
“O fato é que quando uma sociedade nacional se organiza politicamente e dá nascimento a um Estado já 
possui certa bagagem cultural, que se traduz em ideais comunitários e símbolos de consciência grupal. Já se 
formara, então, uma ordem sociocultural, qualificada por uma escala de valores que, historicamente, promana 
das relações humanas dentro da comunidade nacional. Pois bem, nessas relações humanas dentro do grupo, 
no encontro de condutas humanas, no entrechoque de interesses, condicionado primeiramente pelo sistema de 
produção, gera-se certa maneira de conduzir social que, em vista do bem comum, adquire o valor do justo”. 
E mais: 
“As condutas sociais, valoradas como mais justas e necessárias à convivência coordenada para o bem 
comum, geram certas formas de agir que vêm a ser o próprio Direito”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional de formação das leis. 3ª Edição. São Paulo: Malheiros, 
2017, p. 18. 
91 MATTEUCCI, Nicola. op. cit., p. 25. 
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Nada mais justo. O movimento liberal por meio do qual foi deposto o absolutismo 

não se implementou por antipatia à figura de determinado Rei, ou ainda à instituição da 

Coroa. Na verdade, o fez com a finalidade de permitir maior liberdade e autonomia aos 

indivíduos, visando impedir o Estado de se imiscuir na vida privada de seus cidadãos. O 

principal objetivo do constitucionalismo, portanto, sempre foi garantir a possibilidade de 

exercício das liberdades individuais (em um primeiro momento) e concretizar os direitos 

fundamentais (que foram sendo reconhecidos aos poucos, de acordo com a evolução 

histórica do modelo democrático-constitucional), tendo implementado a divisão orgânica 

do poder tão somente para melhor instrumentalizar e garantir os direitos e liberdades dos 

cidadãos. Neste sentido é que a definição de Canotilho, apresentada acima, afirmou ser o 

constitucionalismo uma “técnica específica de limitação do poder com fins 

garantísticos”92, bem como que Matteucci nos ensina que o objetivo do moderno 

constitucionalismo “no fue tanto dar una legitimación distinta al poder, sino cambiar su 

modo de ejercicio para garantizar a los ciudadanos concretas libertades políticas, sociales 

y civiles, para permitir a los individuos el libre desarrollo de su personalidad.”93. 

Afinal, já na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1.789, 

faz-se constar em seu artigo 16º que: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia 

dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição”. 

Caracterizadas as linhas mestras que definem o conceito de constitucionalismo – 

técnica de distribuição do poder apoiada em duas pilastras: (1) repartição orgânica do 

poder entre diferentes órgãos institucionais, e (2) respeito aos direitos individuais e à seara 

de autonomia de cada um dos cidadãos por parte do Estado -, é hora de analisar sua forma 

de surgimento e suas raízes históricas. Inicialmente, far-se-á um recorte histórico a fim de 

discutir a já consolidada diferenciação entre os constitucionalismos antigo e moderno para, 

adiante, analisar exemplos de práticas protoconstitucionais. 

 

2.1.1. A distinção entre o Constitucionalismo Antigo e o Constitucionalismo Moderno 

 

É sabido que a cidade-Estado de Atenas legou à humanidade a noção da 

democracia. Nela, os cidadãos livres tinham direito a voto nas discussões comuns à Pólis, 
                                                

92 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, op. cit. p. 51. 
93 MATTEUCCI, Nicola. Op. cit., p. 26. 
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de tal sorte que lhes cabia, em conjunto, a responsabilidade de definir o futuro da cidade-

Estado, traçando as diretrizes políticas à coletividade a ela vinculada e, por conseguinte, 

realizando o autogoverno: os cidadãos que se vinculavam às leis da pólis eram os mesmos 

que as promulgavam (como visto, é bem verdade que a cidadania era restrita e rara, mas 

isso não diminui, dentro do contexto, o mérito dos gregos). 

Mas, politicamente falando, o legado ateniense foi além. Em que pese entusiastas 

da plena democracia e da soberania das decisões populares, estabeleceram (conforme já 

observado) um sistema de repartição de poderes através do qual nem todas as decisões 

cabiam à Eclésia, desenvolvendo uma verdadeira racionalidade onde os detentores do 

poder se relacionavam institucionalmente, e não por meio do uso da força e da 

oportunidade política94. Neste sentido, por exemplo, percebe-se a existência de funções 

específicas por parte dos magistrados, ou ainda de outras assembleias além da Eclésia, 

como a Bulé; sabe-se que tanto um quanto outro centro de poder político tinham como 

escopo restringir e mitigar as decisões populares, realizando verdadeiro controle no 

exercício do poder da massa democrática. 

Tal existência de controle se apresentava de maneira ainda mais latente quando 

observamos que o modelo democrático-constitucional grego não possibilitava aos cidadãos 

deliberar acerca de todas as matérias e em qualquer sentido. Nele já existia, ainda que de 

maneira bastante incipiente, uma estrutura hierárquica normativa, por meio da qual 

determinados valores e preceitos seriam preservados da deliberação popular. Senão 

vejamos: 

“Já na Antiguidade encontramos a noção de que existe uma 
diferença entre as leis que estruturam a organização política, fixam 
a organização do governo, e as demais leis, que são criadas pelos 
órgãos do governo, vale dizer, a distinção entre leis constitucionais 
e o que, modernamente, denominaríamos de leis ordinárias. 
Assim, Aristóteles, na Política, mostra ter presente a distinção 
entre as leis concernentes à organização do governo e as demais 
leis, isto é, as leis constitucionais e as leis não constitucionais, ou 
meramente ordinárias. 
A ideia dessa distinção não transparece apenas no pensamento de 
um filósofo como Aristóteles, mas também na prática política. No 
direito público ateniense – e citamos Atenas porque foi, 
indubitavelmente, um dos principais focos de cultura da 
Antiguidade, se não o principal – havia a ideia de que certas leis, 
concernentes à própria estrutura da cidade-estado, as que 

                                                

94 Neste sentido: “Cuando Aristóteles estudió la Constitución ateniense en La Política, dio cuenta de que fue 
la primera vez en que se imponía la racionalidad en la forma de Gobierno y el pensamiento y la inteligencia 
por encima del vasallaje, que fue siempre el Estado en las formas pre-estatales de oriente.”. In: OSSA, 
Carlos Cruz-Coke. Instituciones Politicas..., op. cit., p.113. 
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estabeleciam a cidadania, e, pois, que dispunham sobre quem tinha 
o poder de participar das assembleias, as atinentes aos órgãos do 
governo, etc., eram superiores às demais e superiores às 
deliberações dos poderes nelas previstos (que modernamente 
chamaríamos de poderes constituídos) e às magistraturas, como 
diziam os autores antigos. A superioridade de tais leis, em Atenas, 
eram garantidas por um verdadeiro antecedente da ação direta de 
inconstitucionalidade, aparentemente uma criação do Direito 
Constitucional moderno. Por meio de ação – a grafe paranomon – 
podia-se impugnar a criação de leis que contradissessem aquelas 
normas tidas por fundamentais, concernentes à estrutura 
fundamental da cidade-estado ateniense. 
Se havia essa ideia, ainda que não elaborada, e, portanto, também a 
ideia da subordinação dos órgãos do governo a essas leis 
fundamentais, não havia, por outro lado, a ideia de que a 
organização existente havia sido estabelecida por um poder 
especial, criador dos demais poderes e não criado por nenhum 
deles. Não havia, portanto, a ideia de um Poder Constituinte – a 
não se que se fale metaforicamente, lembrando-se a autoria, 
imputada ao sábio, das instituições de certas cidades-estados. 
Encontramos situação equivalente no pensamento medieval. 
Chegou a existir, na Idade Média, a ideia de que certas normas, 
pela matéria que versam, por dizerem respeito à organização 
fundamental, são superiores às demais. Mas também não se 
chegou à ideia de que essas normas seriam estabelecidas por um 
poder especial.”95.  

 

Assim, caracteriza-se de maneira clara uma evidente descentralização do poder 

político na antiga Atenas: ainda que o modelo político dos antigos gregos determinasse 

grande centralização das decisões na figura da assembleia dos cidadãos, esta não detinha, 

sozinha, a soberania estatal, tendo suas decisões controladas externamente. Apresentava-

se, então, o primeiro exemplo histórico de organização política no qual os conceitos de 

democracia e constitucionalismo coexistiram, de maneira a harmonizarem, de um lado, a 

vontade popular e o autogoverno e, de outro, o controle dos excessos populares e a 

desconcentração do poder96. 

E o caso da república romana é ainda mais evidente: a existência de inúmeros 

órgãos, aliada à criação de um governo misto no qual deliberam não apenas os órgãos 
                                                

95 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5a Edição. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 3 
e 4. 
96 “Durante dos breves y brillantes centurias existió en Grecia un régimen político absolutamente 
constitucional. A través de uno de esos milagros, frecuentes en la historia de las formas de gobierno, tipo 
más avanzado de gobierno constitucional: la democracia constitucional. La democracia directa de las 
Ciudades-Estado griegas en el siglo V es el único ejemplo conocido de un sistema político con plena 
identidad entre gobernantes y gobernados, en el cual el poder político está igualmente distribuido por todos 
los ciudadanos activos, tomando parte en él todos por igual. (…) todas las instituciones políticas de los 
griegos reflejan su profunda aversión a todo tipo de poder concentrado y arbitrario, y su devoción casi 
fanática por los principios del Estado de derecho de un orden (eunomia) regulado democrática y 
constitucionalmente, ai como por la igualdad y la justicia igualitaria (isonomia)”.  
In: LOEWENSTEIN, Karl. Op. cit., p. 155. 
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democráticos como também instituições de caráter aristocrático e monárquico, caracteriza 

uma verdadeira descentralização do poder político, que era exercido difusamente97. 

Frise-se que ambos os exemplos de restrição do poder popular por meio da criação 

de institutos capazes de decentralizar o poder ocorreram sem que existisse qualquer forma 

de positivação das normas públicas organizadoras do Estado. Aliás, a Antiguidade 

desconheceu por completo o conceito de Constituição Escrita, sendo certo que, mesmo 

quando o vocábulo restou empregado, o sentido de seu uso foi diverso daquele que 

hodiernamente se encontra consolidado98. 

De todo modo, é certo que os períodos de autogoverno com instituições políticas 

difusas sofreram verdadeiro ocaso a partir da queda da República Romana. A 

implementação do Império ocasionou verdadeira centralização de poderes nas mãos do 

Imperador, que tinha as estruturas institucionais da velha república como meros fantoches, 

utilizados a fim de que se evitasse a aparência de ruptura institucional, bem como para 

tentar garantir ares de maior legitimidade ao novo detentor do poder (através, 

principalmente, do já mencionado mos maiorum, cf. nota 55).  

Com as invasões germânicas e a queda do Império Romano, instituiu-se o período 

feudal. É bem verdade que, aqui, é impossível falar em centralismo de poder, ou em 

concentração de funções: a Idade Média foi um período de sobreposição de ordenamentos 

jurídicos, com os inúmeros suseranos e vassalos compartilhando a soberania, concorrendo 

entre si e com as instituições supranacionais: o Império Romano (seja em sua vertente 

carolíngia, seja em sua posterior mudança à leste, com o denominado Sacro Império 

Romano Germânico) e a Igreja de Roma. Tal descentralização, contudo, não garantiu 

nenhum nível de autogoverno: o povo se via em posição de manifesta fragilidade política, 

não detendo nenhuma forma de autonomia individual ou de autodeterminação cívica. 
                                                

97 Ver Parte I, capítulo 1.2.1. 
98 Mais uma vez Loewenstein: “La necesidad de formular, y por lo tanto de formalizar, el orden fundamental 
de la sociedad estatal en un documento serio – constitución en sentido formal – como un sistema, sin 
lacunas, de normas fundamentales es un desarrollo relativamente posterior del constitucionalismo. Así, esto 
no fue postulado por el constitucionalismo de los griegos y de los romanos. Para Platón y Aristóteles así 
como en toda la teoría política griega, la politeia fue la constitución en el sentido material. Aun los más 
agudos juristas de la época posterior de la República romana, sobre todo Cicerón y los estoicos, no 
exigieron que las normas fundamentales de la comunidad fuesen escritas en leges materiales, o simplemente 
codificadas”. 
In: Teoria de la constitución, op. cit., p. 152. 
Igualmente, Gilmar Mendes nos informa que: As Constituições escritas são apanágio do Estado Moderno. A 
concepção de um documento escrito destinado a institucionalizar um “sistema preconcebido é inovação que 
se consolida na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Francesa e a independência americana”. 
In: MENDES, Gilmar. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, op. cit., p. 717-718. 
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O fim do período feudal e o surgimento dos Estados Nacionais começa a gerar 

maiores possibilidades de descentralização do poder e da implementação do ideário 

constitucionalista. A fragilidade dos monarcas e as circunstâncias político-sociais de cada 

nação permitiram avanços no campo das liberdades, mas, deve-se admitir, tais avanços 

eram bastante oscilantes. Surgiam os gérmens do Constitucionalismo moderno, ainda que 

este não estivesse maduro o bastante para florescer e se impor como filosofia política 

dominante. Afinal, antes desta consolidação, as oscilações na força do rei e nas 

possibilidades de obtenção de garantias e direitos aos cidadãos ainda acabariam por 

ocasionar um momento sombrio para a descentralização do poder: o Absolutismo. 

Lembremos, porém, que o momento mais escuro da noite é aquele que antecede a 

alvorada, de tal sorte que a excessiva centralização do poder nas mãos do Rei, 

ocasionadora de inúmeros abusos e excessos, acabaria por fazer eclodir as chamadas 

Revoluções Liberais, com o ressurgimento, com vitalidade, do constitucionalismo, que 

agora seria denominado “moderno”. 

Inicialmente, cumpre-nos salientar que este constitucionalismo moderno muito se 

embebeu dos valores de seu antecessor da antiguidade, se inspirando em suas ideias e 

instituições99. Ainda que faltasse aos antigos a noção de direito subjetivo, a percepção da 

cidadania e da existência do Estado como coisa pública, pertencente não a um Rei ou 

senhor, mas sim à coletividade, é deles advinda100. 

Independentemente disso, é fato que o ressurgimento do ideário constitucionalista 

se dá como um contraponto ao Estado Absoluto e à concentração de poderes nas mãos do 

                                                

99 É Manoel Gonçalves Ferreira Filho quem afirma: “É esta a fonte (o constitucionalismo antigo), ao menos 
de inspiração, de muitos dos institutos e ideias que amoldam o constitucionalismo moderno. Compreende 
experiências e lições da Antiguidade, particularmente extraídas do pensamento filosófico, ou das instituições 
da democracia ateniense e da república romana.”. In: Principios Fundamentais do Direito Constitucional, op. 
cit., p. 3. 
100 “La importancia de la herencia griega en la formación del futuro Estado moderno, es desde luego, el 
concepto de ciudadano libre (frente al servilismo oriental), quien goza de los derechos políticos y se 
preocupa de la cosa pública, participando en ella. De ahí viene el término “politeia” o política, el que vive 
en la polis. 
Además, se da por primera vez el concepto de patriotismo, de bien público. Se respeta la legalidad vigente, 
teniendo una noción importante de seguridad jurídica. 
Aristóteles esbozó los grandes principios de una democracia en La Política: la igualdad, la libertad, y la 
participación. Por consiguiente, es la primera vez que el hombre es libre ante la Polis e igual entre suyos y 
participa directamente en la discusión y aprobación de las leyes. Se trata, entonces, de un caso integral u 
que no volverá a repetirse, como veremos más adelante. 
Por otra parte, Atenas aporta el primer concepto de lo que sería la soberanía, es decir, que la voluntad no 
viene de la dignidad, sino del deseo de la mayoría, siendo un ejemplo de democracia constitucional.”. In: 
OSSA, Carlos Cruz-Coke. Instituciones políticas..., op. cit., p. 114. 
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Rei, que tinha o Estado como sua propriedade e, dentro dele, (quase101) tudo podia, 

inclusive no que se refere à intervenção na vida privada dos súditos.  

Visou-se com tal ressurgimento restringir o exercício do poder, utilizando-se para 

tanto, no mais das vezes, de documentos escritos, capazes de formalizar tanto os direitos 

individuais dos cidadãos frente ao Estado (Cartas de Direitos) quanto a estruturação 

orgânica dele, implementando-se uma separação de poderes (Constituição Escrita): 

“É este (o constitucionalismo moderno) o movimento jurídico-
político, desenvolvido a partir do último quartel do século XVIII, 
que reclama não só a adoção em todos os Estados do orbe de 
Constituições escritas, documentais, mas que elas tenham como 
conotação o desiderato de impedir o arbítrio. Ou seja, imponham 
uma organização limitativa do Poder. 
Consiste, na verdade, num movimento amplamente vitorioso. 
Hoje, contam-se nos dedos os Estados que não possuem 
Constituição documental (Grã-Bretanha, Israel...). Mais. Todo 
Estado que alcança a independência adota uma Constituição; toda 
revolução vitoriosa edita uma Constituição e, ademais, num 
mesmo Estado se vem a adotar sucessivas Constituições apenas 
para demonstrar uma mudança política. 
No cerne do constitucionalismo moderno, está portanto uma ideia 
de Constituição – a ideia ‘moderna’ de Constituição. Trata-se do 
núcleo essencial do direito, por isso chamado de constitucional 
(...).”102. 

 

Neste mesmo sentido: 

“Lo original del constitucionalismo en su aspiración a una 
constitución escrita, que contenga una serie de normas jurídicas 
orgánicamente relacionadas entre ellas, en oposición a la 
tradición medieval, que se expresaba en ‘leyes fundamentales’ 
consuetudinarias. En este sentido el constitucionalismo no se 
sustrae a la ley fundamental que caracteriza el desarrollo del 
Estado moderno, que es un proceso de racionalización de todos 
los aspectos de la vida política y social: a la codificación del 
derecho privado se une la del derecho público, que obedece a la 
misma exigencia de certeza (y de eficacia) y de publicidad, de 
manera que todos estén en condiciones de igualdad.”103.  

 

Ressurgia assim, com bases diferentes mas ideais bastante semelhantes, o 

constitucionalismo. Abandonava-se o exercício direto do poder pelo povo, o que gerou 

ampla discussão a respeito da mudança dos paradigmas de exercício da liberdade pelos 

antigos e modernos; em contrapartida, criavam-se estruturas mais rígidas de observância 
                                                

101 Vide as Leis Fundamentais do Reino, que se colocavam superiores ao direito emanado do Monarca, e 
normalmente diziam respeito à própria Monarquia. 
102 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional. op. cit., pp. 
3-4. 
103 MATTEUCCI, Nicola. Organizacion del poder y libertad... op. cit., p. 25. 
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das normas públicas fundamentais, por meio de uma maior formalização da pactuação 

entre Estado e indivíduos (expressa nas Cartas de Direito e nas Constituições), bem como 

se garantia o reconhecimento de direitos públicos subjetivos a todos os indivíduos, 

preservando-se um núcleo indisponível e inviolável de intimidade e liberdade no qual o 

Estado não poderia gerar intromissão. Assim se modificava, de maneira profunda, a 

percepção da estrutura política, iniciando-se a caminhada para colocar o indivíduo como 

centro e fundamento do Estado e garantindo a concretização dos ideais de liberdade. 

 

2.1.1.1. O protoconstitucionalismo antigo 

 

Viu-se que o constitucionalismo se caracteriza, eminentemente, como um 

movimento minimamente estruturado pelo qual se visa evitar a existência de um poder 

absoluto através da instituição tanto de limites intrínsecos ao exercício deste poder (a 

chamada repartição de  poderes ou, em uma nova terminologia, de funções) quanto de 

limites extrínsecos (especialmente no que se refere aos Direitos Fundamentais, pelos quais 

a limitação do poder não se dá por condições internas e estruturantes, mas sim em face de 

uma limitação externa, atinente à pessoa humana que lida com aquele poder e tem direitos 

próprios e inalienáveis, os quais devem ser respeitados como valores a serem maximizados 

em tendência ao absoluto, restringindo-se, por conseguinte, o espectro de possibilidades de 

atuação daquele que detiver o poder estatal). 

Se é verdade que os dois pilares em questão são sustentáculos imprescindíveis para 

a caracterização do constitucionalismo, de tal maneira a se imporem como caracterizadores 

e pressupostos daquele movimento, também é verdade que a história nos brindou, muito 

antes das experiências constitucionais grega e romana, com modelos de limitação do poder 

absoluto. Ainda que tais limitações se restringissem a circunstâncias específicas e não 

cumprissem efetivamente um papel de proteger os indivíduos em face do exercício do 

poder proto-estatal, colocaram-se como gérmens do constitucionalismo, sementes da 

preocupação de se evitar que o exercício do poder político se desse como mero desígnio de 

vontade de um iluminado. 



62 
 

Temos, segundo nos aponta Karl Loewenstein104, que a restrição do poder absoluto 

seria observável historicamente pela primeira vez no antigo Estado de Israel. Pela teoria do 

autor, seria a existência da Lei de Deus, imposta à toda coletividade, inclusive ao Rei, que 

determinaria uma limitação ao exercício do poder e, por conseguinte, a desconfiguração do 

poder absoluto. No mesmo sentido, temos De Cicco, que nos aponta que a criação política 

do Estado de Israel na Antiguidade tinha uma relação direta com aspectos religiosos, que 

limitavam o político: “Na defesa do Decálogo se empenharam os juízes ou generais dos 

hebreus (Gedeão e Sansão), que retornaram à Palestina. O último deles, Samuel, a pedido 

do povo, ungiu Saul rei de Israel”. Ou seja, as instituições políticas tinham como finalidade 

precípua a manutenção da lei de Deus, de tal maneira que a observância desta se colocava 

como pressuposto da existência do Estado e como limitador da atuação dele. 

Uma crítica plausível de ser implementada quanto a tal questão poderia residir no 

sentido de que nenhuma organização política seria totalmente absolutista, e de que a 

restrição do exercício do poder por sua forma de legitimação seria uma constante em 

qualquer regime. Por tal ponto de vista, até mesmo o reinado de Luís XIV de França – o 

paradigma mais claro de um governo absoluto – extrairia sua legitimação de caracteres 

divinos e, por conseguinte, encontraria limitações no que tange a soberania absoluta do 

governante. 

Tal consideração, contudo, falha em ao menos dois aspectos. No primeiro deles, 

ignora o fato de que a legitimação do Estado de Israel na Antiguidade era muito mais 

intensificada do que aquela da França Absolutista. Enquanto os Reis de Israel estavam (ou, 
                                                

104 “El primer pueblo que practicó el constitucionalismo fueron los hebreos. Flavio Josefo acuñó para la 
forma de su sociedad el término de ‘teocracia’. Desde entonces este concepto ha sido aplicado a aquellos 
sistemas políticos en los cuales los súbditos viven o pretenden vivir bajo el dominio de una autoridad divina. 
En este sistema, los detentadores del poder en esta tierra – seglares o sacerdotes – son meramente agentes o 
representantes del poder divino. Esta ideología del dominio fue común en los imperios orientales de la 
Antigüedad, donde los valores religiosos y seculares estaban fusionados, aunque en ciertas épocas sólo 
subconscientemente, en un marco ideológico coherente que engendró a su vez las instituciones adecuadas 
para dichos valores. (…) El régimen teocrático de los hebreos se caracterizó -  y aquí se oculta un elemento 
decisivo de la historia de la organización política – porque el dominador, lejos de ostentar un poder 
absoluto y arbitrario, esta limitado por la ley del Señor, que sometía igualmente a gobernantes y 
gobernados: aquí radicaba su constitución material. Los hebreos fueron los primeros, probablemente como 
un efecto lejano de la reforma faraónica de Akehnaton en Egipto, que insistieron en la limitación del poder 
secular a través de la ley moral (…). Los profetas surgieron como voces reconocidas de la conciencia 
pública, y predicaran contra los dominadores injustos y carentes de sabiduría que se habían separado del 
camino de la Ley, constituyéndose así en la primera oposición legitima en la historia de la humanidad 
contra el poder estatal establecido. Los profetas fundamentaron, con ayude de la constitución moral de la 
sociedad estatal, su rebelión contra la autoridad que había olvidado la ley. Durante más de dos mil años, la 
Biblia ha sido, por encima de su papel de imperativa ley moral, la norma estándar para valorar gobiernos 
seculares, y apenas existe teoría política posterior que no haya podido obter sus argumentos de la Biblia”. 
In: LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, op. cit., pp. 154 e ss. 
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ao menos, deveriam estar) efetivamente prostrados diante das palavras de Deus, os 

Monarcas Franceses apenas buscavam nelas uma fonte de justificativas para seus próprios 

desmandos. 

A outra questão é temporal: falha-se ao tentar analisar a antiguidade com olhos 

contemporâneos. O Estado de Israel, ao pôr as Escrituras como forma de restrição de sua 

atuação, trouxe inovação: o Rei passara a ser o representante de Deus na Terra, estando 

submetido à Sua vontade e à Sua Lei. Em outros momentos da Antiguidade, por sua vez, o 

Rei, ao invés de ser representante de deuses era, efetivamente, uma divindade, de tal 

maneira que sua vontade não apenas não necessitava estar de acordo com o direito divino 

mas, em realidade, era ela própria uma fonte deste direito transcendental. Nesse sentido, 

exemplifica-se por exemplo a legitimação monárquica dos persas, que entendiam os reis 

como deuses em formato de homem. 

De toda maneira, independentemente de eventuais críticas à questão israelita, 

percebe-se – talvez – a existência de um precedente de protoconstitucionalismo ainda 

anterior a ela que, aliás, tem características mais proeminentes no que se refere a uma 

efetiva separação dos poderes. Falamos agora do Antigo Egito. 

O Faraó se colocava como a figura política mais proeminente e importante na 

estrutura política egípcia sendo, ele próprio, o dono do Estado. Isso não significava, porém, 

que ele não tivesse quaisquer limitações, ou que sua vontade não encontrasse nenhum tipo 

de resistência por parte de outras instituições. Isso pois a elite religiosa egípcia detinha 

notável influência nas decisões políticas do Império, contrabalanceando, por conseguinte, o 

poder do faraó e o descaracterizando como absoluto105. 

Assim, criou-se no Antigo Egito modelo no qual existiam dois polos de poder, um 

de caráter Monárquico e outro de caráter aristocrático. No entanto, a correlação de 

interesses apresentadas entre as duas castas, bem como a crença de que o Faraó era, ele 

                                                

105 Cláudio De Cicco nos traz tal questão, ao afirmar que: “Considerado como um semideus, o faraó era 
senhor absoluto. Sabemos, por outro lado, que interpretava o querer da casta sacerdotal, a qual de fato 
detinha poderes sem limites. O regime egípcio era, pois, a monarquia com aristocracia, ou seja, o poder real 
era limitado pelo colégio sacerdotal”. In: DE CICCO, Claudio. Op. cit., p. 4. Assim sendo, se o poder egípcio 
se organizava nas figuras tanto do Rei (monarquia) quanto da casta sacerdotal (aristocracia), o mesmo, 
rigorosamente falando, coloca-se como um precedente dos chamados governos mistos.  A repartição de 
poderes entre diferentes instituições trazia um impedimento ao exercício absoluto do poder pelo Monarca, 
caracterizando-se como modelo primitivo de separação de poderes e, por conseguinte, inserido naquilo que 
aqui é denominado como protoconstitucionalismo. 
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próprio, uma divindade, acabavam por mitigar tal separação, diluindo de maneira pouco 

significativa um poder que continuava a ser caracterizado como autocrático. 

Dito isso, percebemos que ambas as experiências trazidas no presente tópico não 

podem ser efetivamente tidas como inseridas no Constitucionalismo antigo, razão pela qual 

são denominadas como “protoconstitucionais”. Tratam-se de tentativas, ocorridas ainda na 

Antiguidade Oriental, de limitar o poder real por meio de fatores externos.  Não foram, 

contudo, bem-sucedidas, à medida que implementaram amarras facilmente transponíveis e 

que não se consolidaram, por falta de oportunidade histórico-temporal ou de vocação 

institucional, como verdadeiros modelos de restrição ao abuso do poder. Isso não lhes 

diminui a importância: pelo contrário, talvez os exemplos sirvam para comprovar a 

vocação do homem em buscar restringir o poder que sobre ele se coloca ou, em outras 

palavras, de evitar se submeter a um poder absoluto. Logicamente, as circunstâncias 

históricas do momento não permitiram grandes inovações ou extravagâncias institucionais. 

No mais, impende salientar que, talvez, dentro desta categoria de 

“protoconstitucionalismo” seja possível enxergar exemplos também no contexto anterior 

ao Constitucionalismo Moderno, como a teoria das chamadas Leis Fundamentais, surgida 

em França e com impactos até mesmo em Portugal. 

 

2.2. O triunfo do Constitucionalismo Clássico 

 

O grande processo de concentração de poder ocorrido nos países europeus, iniciado 

no contexto da superação do modelo feudal e da formação dos Estados Nacionais e 

culminado no fortalecimento irrefreado da figura do Monarca, que passou a ter poderes 

absolutos, gerou crises e insatisfações no seio das populações nacionais, especialmente nas 

classes burguesas. 

É bem verdade que, no início do aludido processo, a burguesia e a monarquia 

andavam juntas. Interessava à classe burguesa uma unificação territorial com centralização 

de soberania, acabando com a multiplicidade de ordens jurídicas que se sobrepunham e que 

impactavam na criação de inúmeras taxas, impostos e padrões de medida e, por 

conseguinte, dificultavam sobremaneira o comércio. Em razão disso, as classes 

comerciantes acharam por bem financiar os meios (militares, essencialmente) necessários 

para a obtenção da aludida centralização política nas mãos do Rei. 
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Com o passar do tempo, contudo, as conquistas advindas da formação dos Estados 

Nacionais passaram a ser insuficientes106. É bem verdade que um foco único de abuso do 

poder político se constituiu como algo positivo para a burguesia, em comparação aos 

inúmeros focos que existiam no período feudal. Ocorre, porém, que a percepção social da 

burguesia continuava a ser considerada como negativa: o centralismo restringia 

sobremaneira a liberdade negocial e a possibilidade de um efetivo progresso econômico; os 

benefícios do comércio eram abusivamente sobretaxados, a fim de se manterem privilégios 

de nascimento e de sustentarem uma casta que, cada vez mais, demonstrava-se como um 

fardo improdutivo a ser carregado pelo Terceiro Estado; as possibilidades de negócio e de 

prosperidade eram inconstantes, dependendo da boa vontade de um indivíduo que, 

arbitrariamente, definia a sorte de seus súditos em razão de seu próprio humor. 

Mediante tais circunstâncias, e com a intensificação dos abusos – refletidos 

inclusive nos exponenciais aumentos de taxas -, o clamor por liberdade acabou por atingir, 

um por um e de maneira bastante distinta, os Estados da Europa. Os mesmos ideais e 

buscas que se concretizavam por meio de instrumentos diferentes e, por conseguinte, 

desenvolviam instituições diferentes, tinham por finalidade instaurar valores semelhantes: 

a liberdade, o fim dos privilégios abusivos, a desconcentração do poder estatal, e a 

participação da burguesia na vida pública. Neste sentido, aliás: 

“(...) el desarrollo del Estado absoluto rompe de forma distinta la 
herencia común europea del constitucionalismo medieval. Por 
ello, la historia constitucional de cada nación diverge de las otras 
y tiene características propias, aunque sobre el terreno de los 
grandes principios el constitucionalismo se presenta bastante 
unitario y fácilmente identificable, ya que los principios 
conquistados en esas crises o en esas revoluciones se difunden y se 
convierten en patrimonio común. La historia del 
constitucionalismo moderno podría escribirse tomando la 
‘difusión’ de estos principios legales de Francia a Inglaterra, de 
Inglaterra a América, de Inglaterra y América a Francia”107.  

 

                                                

106  “O constitucionalismo moderno surge no século XVII, por obra de um movimento intelectual e político. 
A reivindicação por limites e garantias frente ao exercício do poder político reaparece. Equilíbrio e 
moderação do poder eram qualidades presentes nas constituições mistas e medievais (nota de rodapé: São 
características centrais das constituições mistas medievais: pluralidade de fontes do direito, fragmentação do 
poder em diversos centros autônomos, inexistência de uma soberania centralizada, forma compartilhada e 
atomizada do exercício da autoridade), mas ruíram com o advento dos estados nacionais europeus e a 
afirmação resoluta da soberania centralizada. A aspiração constitucionalista, após longo período de estados 
nacionais absolutos, começa a se insurgir contra o regime”.  
In: MENDES Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008, p. 4. 
107 MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad, op. cit., pp. 27-28. 
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Eclodem então as revoluções liberais que tinham como ideário político fundante a 

instituição do constitucionalismo, adotando-se uma efetiva separação dos poderes a fim de 

se evitar o abuso governamental108. 

O modelo que era proposto se apresentava como um padrão de ruptura, de tal 

maneira que fora conveniente a utilização de instrumentos escritos que servissem como 

verdadeiros marcos políticos, balizadores dos ideais e princípios que doravante seriam 

implementados. E se os objetivos eram tanto a garantia das liberdades fundamentais quanto 

a separação de poderes, nada mais justo que se formulassem dois diferentes tipos de 

documentos: as cartas de direitos e as Constituições109, que mais tarde acabariam por ser 

fundidas e redigidas a um só tempo110. 

Criou-se então uma concepção de Estado, na qual o Contrato Social passaria a ser, 

ao menos parcialmente, explicitado através de um documento político-jurídico que 

restringisse os arbítrios dos detentores do poder e garantisse aos indivíduos autonomia e 

direitos subjetivos. Evidentemente, tal concretização acabaria por se refletir em uma 

mudança dos detentores do poder, já que as Revoluções Liberais se marcaram como o 

pretexto pelo qual a burguesia conseguira concluir seu projeto de poder. 

O modelo liberal de constitucionalismo, que ojeriza o poder absoluto, tinha 

verdadeiras ressalvas e desconfianças em relação ao poder popular, decorrência dos 

temores burgueses de que o processo de tomada do poder político e deposição da 

aristocracia pudesse adquirir contornos de radicalismo. 

Assim, optou-se por adotar um regime constitucional que não desse maiores 

espaços à democracia popular, que restou mitigada tanto pela instituição da representação 

                                                

108 “O Estado contemporâneo nasce, ao final do século XVIII, de um propósito claro, qual seja o de evitar o 
arbítrio dos governantes. A reação de colonos ingleses na América do Norte e a insurreição do terceiro estado 
na França tiveram a mesma motivação: o descontentamento contra um poder que – ao menos isso lhes 
parecia – atuava sem lei nem regras. O poder despótico na caracterização de Montesquieu. 
“Assim, a primeira meta que visaram, na reformulação institucional realizada depois da vitória das 
respectivas revoluções, foi estabelecer ‘um governo de leis e não de homens’, como está na Constituição do 
Massachusetts (art. 30)”. In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais, 12a 
Edição. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 19. 
109 “O liberalismo possui, como técnica de proteção das liberdades fundamentais, um texto normativo com 
pelo menos dois requisitos: a separação dos poderes e uma lista de direitos individuais que conformam a 
cidadania. Essa norma primeira recebe o nome de Constituição”.  
In: MENDES Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia, op. cit, p. 3. 
110  “Só mais tarde, por economia de tempo e trabalho, é que se passou a estabelecer num mesmo documento 
a declaração de Direitos (o pacto social) e a Constituição (o pacto político)”. Idem, idem, p. 24. 
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política111 (em contraponto à deliberação direta dos antigos) quanto pela imposição de 

censos, que ofereciam o direito de participação política apenas àqueles que detivessem um 

patrimônio mínimo. Isso sem contar as outras formas, ainda mais nefastas, de restrições de 

acesso à cidadania, como a proibição do sufrágio feminino e a não concessão de cidadania 

aos escravos.  

E, ainda que espasmos históricos anteriores tenham ocorrido, a questão somente 

fora realmente solucionada no século XX, mantendo-se até ali um afastamento entre o 

clamor popular e o centro de decisões políticas em razão do qual os ideais 

constitucionalistas que começaram a se firmar inicialmente na aristocrática Inglaterra 

seriam arranhados, sem permitir, contudo, que ocorresse um verdadeiro influxo 

democrático: 

“O movimento deitou raízes na Inglaterra que, após a Revolução 
Gloriosa e a restauração monárquica, em 1689, instituiu a 
supremacia do Parlamento e impôs limites ao poder do rei. No 
Parlamento, equilibravam-se o poder monárquico (com faculdade 
de veto), o aristocrático (House of Lords) e o popular (House of 
Commons, elementos da doutrina do King in Parliament). O 
sistema constitucional inglês, a partir desse momento, se propunha 
como vitrina institucional para o restante da Europa, um primeiro 
marco para o exercício moderado do poder do Estado nacional. 
Doutrina já solidificada e autorizada em meados do século XVIII, 
o constitucionalismo sofre suas primeiras fendas. A falta de 
representatividade na formação da vontade política transformou-se 
em alvo de crítica. A legitimidade do regime voltava a ser posta 
em xeque. A tensão entre os reclamos pela soberania popular, de 
um lado, e a estabilidade constitucional, de outro, ficam mais 
evidentes. 
Essas tendências, aparentemente inconciliáveis, submetem-se, no 
final deste século, a uma nova formulação. Duas revoluções foram 
responsáveis por essa tarefa: a norte-americana, de 1776, e a 
francesa, de 1789. O poder constituinte foi a grande invenção 
revolucionária. A experiência constitucional inglesa não conhecia 
essa prática, nem desenvolveu esse conceito. A modernidade 
política ocidental, a partir da Revolução Francesa, oscilou sob um 
pêndulo estrutural. Num dos extremos de seu eixo, posiciona-se a 
soberania popular. Noutro, a Constituição. O poder constituinte 
tentou combiná-los. Até meados do século XX, não se vislumbrou 
como compatibilizar esses dois impulsos políticos de forma mais 
duradoura.”112.  

 

                                                

111 Neste sentido, é que “A doutrina da representação, como a da soberania da Nação, de que decorre, se 
desenvolveram incontestavelmente a partir da desconfiança em relação à multidão e serviram eficientemente 
para o estabelecimento de assembleias ‘menos próximas do povo’”. 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., op. cit., p. 103. 
112 MENDES Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia, op. cit, pp. 4-5. 



68 
 

A participação burguesa nas questões de Estado pautar-se-ia pelo desenvolvimento 

da representatividade, pela qual um grupo de eleitores instituiria um de seus pares como 

mandatário para representar os interesses do aludido grupo perante o parlamento113, 

ressaltando-se, porém, que inexistia uma vinculação da atuação daquele aos desígnios 

deste114. O subterfúgio liberal tinha suas vantagens, uma vez que permitia uma 

amplificação das possibilidades de deliberação democrática: afinal, sem tal modelo, seria 

impossível que Estados territorialmente avantajados ou muito populosos se governassem 

por meio de um autogoverno. Além disso, permitiria que os cidadãos tomassem conta de 

seus próprios afazeres privados, uma vez que teriam delegado a um representante as 

efetivas tomadas de decisões políticas115. Mas, mais importante do que isso, visava-se a 

contenção do clamor popular e o afastamento dos radicalismos, tão temidos pela burguesia: 

 “(O marquês de D’Argenson, ministro do exterior do Luís XV) 
Talvez tenha sido o primeiro a extrair o novo significado da 
democracia como representação. ‘A democracia falsa logo se 
desmorona em forma de anarquia’, escreveu ele num folheto, em 
1765, que chegou ao público leitor postumamente. ‘É o governo da 
multidão; é um povo em revolta, que escarnece insolentemente da 
lei e da razão. Seu despotismo tirânico é óbvio a partir da violência 
de seus movimentos e da incerteza de suas deliberações. Na 
verdadeira democracia,’, concluía d’Argenson, ‘age-se por meio 
de representantes, cuja autoridade provém da eleição; a missão dos 
eleitos pelo povo e a autoridade exercida por esses funcionários 
constituem o poder público’. Era uma maneira inteiramente nova 
de pensar a democracia. Referia-se a um tipo de governo no qual 
as pessoas, agindo como eleitores, confrontadas com uma escolha 

                                                

113 “Modeladas por forças tão variadas como o renascimento das cidades, as lutas religiosas na Igreja Cristã e 
as revoluções nos Países Baixos (1581), na Inglaterra (1644), na Suécia e na América do Norte (1776), a 
democracia passou a ser compreendida como democracia representativa. Esse foi, em todo caso, o termo que 
começou a ser usado na França e na Inglaterra e na nova república norte-americana durante o século 18, por 
exemplo, pelos redatores da constituição e por escritores políticos influentes ao se referirem a um novo tipo 
de governo com suas raízes no consentimento popular”. KEANE, John. Vida e Morte da Democracia, op. 
cit., p. 19. 
114 “Os representantes atuam sem se curvar a injunções particularistas. Seguem a sua consciência e não os 
eventuais, e raros, arroubos de seus eleitores que, apesar disso, se sentem por eles representados, dada a 
comunhão de ideias existente. E a vontade dos representantes pode ser dita a vontade da Nação, pois todos os 
que têm voz na vida política aceitam-na como tal, sem maior hesitação. 
Tudo isso é facilitado pela ausência de demandas ao Estado por parte do eleitorado. O eleitorado é a 
burguesia. Ora, esta não quer do Estado uma ação positiva. Deseja simplesmente que este assegure liberdade 
e paz, não se imiscuindo na vida econômica e social, impedindo que qualquer grupo embarace a liberdade 
alheia. Gira, por isso, a atividade das assembleias em torno da liberdade, da regulamentação da liberdade de 
cada um, para que esta não interfira com a liberdade de outrem. E a liberdade é um objetivo universal, sobre 
o qual existe normalmente unanimidade, de forma que toda medida que a amplie é satisfação (aparentemente) 
dada a um desejo que cada classe social, que cada grupo sente como próprio.” 
In. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo, op. cit., p. 118 
115 “Os primeiros defensores da democracia representativa também ofereceram uma justificação mais 
pragmática da representação. Ela era vista como a expressão prática de uma realidade simples: não era 
factível a todos se envolverem o tempo todo, mesmo se estivessem inclinados a isso, nos negócios do 
governo”. In: KEANE, op. cit., p. 20. 
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genuína entre ao menos duas alternativas, são livres para eleger 
outros que então agem em defesa de seus interesses”116. 

 

Assim, o sonho político da burguesia passava a se concretizar. Evitando os abusos 

de poder típicos do absolutismo e derrotando a sociedade de castas hereditárias, tomou o 

poder para si e instituiu um modelo político verdadeiramente novo, onde combinou a 

separação de poderes, a criação de instituições políticas livres (a liberdade de imprensa, a 

criação do habeas corpus e o surgimento da sociedade civil se prestam como exemplos) e 

o reconhecimento dos direitos individuais com um sistema representativo no qual se 

mitigavam os clamores populares e se estabilizavam as políticas de Estado.  

Implementava-se, em uma só tacada, um procedimentalismo democrático (dotado 

de eleições periódicas, voto secreto, limitação de mandatos etc.) com um alijamento do 

povo nas tomadas de decisão117-118, que, apesar disso, teriam garantidos os seus direitos 

individuais. Tudo isso, referendado pela recém-criada Constituição do Estado. 

                                                

116 KEANE, op.cit., p.19. 
117 “Certamente procurou-se dissimular o golpe não desprezível desferido contra a ideia democrática pelo 
fato de seu um órgão bem diferente do povo (ainda que eleito por ele, o parlamento, que forma a vontade do 
Estado em lugar do povo). Sem dúvida, por um lado, não se podia aceitar seriamente, devido à complexidade 
das relações sociais, a forma primitiva de democracia direta, já que não era possível renunciar às vantagens 
da divisão do trabalho. Quanto maior é a coletividade estatal, tanto menos o ‘povo’ parece ter condições de 
exercer imediatamente a atividade realmente criadora da formação da vontade do Estado, tanto mais ele é 
obrigado, mesmo por razões técnicas, a limitar-se a criar e controlar o verdadeiro aparelho de formação da 
vontade do Estado. Mas, por outro lado, desejava-se dar a impressão de que, mesmo no parlamentarismo, a 
ideia de liberdade democrática e apenas ela exprime-se integralmente. Para isso, recorre-se à ficção da 
representação, à ideia de que o parlamento é apenas um representante do povo, de que o povo pode exprimir 
a sua própria vontade apenas no parlamento e através dele, embora no princípio parlamentar, em todas as 
constituições, vigore exclusivamente a regra de que os deputados não podem recolher instruções obrigatórias 
dos próprios eleitores, o que torna o parlamento, no exercício de suas funções, independente do povo. (...). A 
ficção da representação deve legitimar o parlamento do ponto de vista da soberania popular. Mas essa ficção 
evidente, destinada a dissimular o golpe verdadeiro e fundamental desferido contra o princípio da liberdade 
pelo parlamento, ofereceu aos adversários da democracia o argumento para afirmarem que a própria 
democracia estaria fundada sobre uma falsidade óbvia. Assim, a ficção da representação, a longo prazo, não 
teve mais condições de cumprir a sua missão própria e verdadeira, qual seja de justificar o parlamento do 
ponto de vista da soberania popular; de qualquer forma ela cumpriu uma tarefa diferente daquela à qual 
estava originalmente destinada: manteve o movimento político dos séculos XIX e XX, que era exercido sob 
forte pressão da ideia democrática, ao longo de uma linha média razoável. Fazendo crer que a grande massa 
do povo se determina politicamente sozinha no parlamento eleito, impediu um exagero da ideia democrática 
na realidade; exagero que teria representado um perigo para o progresso social, pois teria caminhado 
necessariamente pari passu com uma primitivização antinatural da técnica política”.  
In: KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 48-49. 
118 Loewenstein também discorre sobre a ficção que era, no início a representação. “En un sentido ontológico, 
se deberá considerar como el telos de toda constitución la creación de instituciones para limitar y controlar 
el poder político. En este sentido, cada constitución presenta una doble significación ideológica: liberar a 
los destinatarios del poder del control social absoluto de sus dominadores, y asignarles una legítima 
participación en el proceso del poder. (…) Desde un punto de vista histórico, por tanto, el 
constitucionalismo, y en general el constitucionalismo moderno, es un producto de la ideología liberal. En la 
moderna sociedad de masas, el único medio practicable para hacer participar a los destinatarios del poder 
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PARTE II: DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, LEGIMITIDADE 

INSTITUCIONAL E DIÁLOGO 
 

Viu-se que os ideais democráticos se desenvolveram, inicialmente, através de um 

modelo pelo qual as deliberações populares se dariam de forma direta. 

O longo desenvolvimento dos modelos políticos, entre a ocorrência da democracia 

direta na antiguidade clássica e o seu ressurgimento já na Idade Moderna, tornou 

necessária a criação de novas instituições, que foram sendo gestadas nesse intervalo119. 

Ora, o alargamento dos territórios estatais, atrelado a um crescimento demográfico, 

inviabilizaram por completo a deliberação direta. Em razão disso, o instituto da 

representação que havia sido criado no contexto monárquico das Cortes Gerais acabou 

sendo incorporado à lógica democrática moderna, que tem, nos parlamentos, seu lócus de 

autogoverno. 

Assim, do resultado dos sufrágios surgem os governos representativos, que têm sua 

legitimidade advinda da delegação (efetiva ou simbólica) das vontades populares dos 

cidadãos vinculados às suas decisões. Cria-se uma identidade entre o órgão representativo 

e os destinatários da lei. 

Outro benefício da representação é a ampliação da inclusividade democrática. Isso 

pois o conceito de cidadania teve, na democracia moderna, um paulatino alargamento que, 

aliás, serviu para modificar a estrutura estatal em razão de um crescimento da expectativa 

dos cidadãos para com os governantes.  Ora: 

“Realmente, em atenção ao princípio de que todo poder emana do 
povo e em seu nome será exercido – base do sistema 
representativo -, o consentimento do povo, fundamento da 
autoridade, exprime-se através de eleições. Todas as Assembleias 
tendem ao sufrágio universal; foge ao princípio nas Democracias 
ocidentais, além da Câmara dos Lordes na Inglaterra, o Conselho 
Federal da Alemanha, que é formado por membros dos governos 
dos Estados-membros que os designam e destituem (Lei 
Fundamental da República Federal da Alemanha, art. 51). 

                                                                                                                                              

en el proceso político es la técnica de representación, que en un principio fue meramente simbólica y más 
tarde real”. In: LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución, op. cit., p. 151.  
119 “Mas a cidade-Estado foi tornada obsoleta pelo Estado nacional e, numa segunda transformação 
democrática, a ideia de democracia foi transferida da cidade-Estado para a escala muito maior do Estado 
nacional. Essa transformação levou a um conjunto radicalmente novo de instituições políticas. É a esse novo 
complexo de instituições, considerado como um todo, que geralmente nos referimos como ‘democracia’”.  
In: DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., p. 2. 
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(...) 
O princípio geral vigente no Estado Moderno é o do sufrágio 
universal – não no sentido da extensão do direito do voto a todos 
os indivíduos, mas concebido por oposição ao sufrágio censitário, 
aristocrático ou de qualidade”120.  

 

Já não basta no contexto democrático contemporâneo a garantia pelo Estado das 

liberdades de seus cidadãos, sendo necessária, em razão da incorporação das camadas 

populares às noções de cidadania, uma prestação positiva, que implemente políticas 

públicas capazes de atender às necessidades sociais pleiteadas pela comunidade. Por outro 

lado, não há no modelo representativo qualquer instrumento político que garanta à massa 

de eleitores o efetivo cumprimento das promessas realizadas no decorrer da campanha 

político-eleitoral. Afinal: 

“Nas democracias atuais, o governo se estabelece em decorrência 
do resultado das eleições. É a expressão de u’a maioria popular, 
direta ou indiretamente. Na busca dessa maioria, os partidos 
suscitam expectativas ao mesmo tempo que incorporam 
pretensões. Tais expectativas e tais pretensões constituem o quadro 
dentro do qual o governo deve agir, dando-lhes a satisfação 
possível. 
É certo que, na realidade, não havendo nenhum mecanismo 
jurídico a impor fidelidade ao governo, às pretensões e 
expectativas que, enquanto postulante do voto, o partido estimulou 
ou encampou, esse dever permanece no plano estritamente moral. 
Não há vinculação propriamente, ainda mais que essas 
expectativas são geralmente vagas, indefinidas. Todavia, isso não 
significa que o partido, transmudado em governo pela eleição, 
possa ignorar totalmente o que prometeu. Ao contrário, o seu 
próprio interesse o leva a procurar realizar pelo menos algo do que 
sugeriu. 
A realização de parte dessas promessas implica o estabelecimento, 
pelo governo, de leis que conduzam às metas almejadas pelos 
eleitores. Tais leis, aliás, numa larga medida são criadas pelo 
governo. De fato, se é verdade que, encampando pretensões, o 
governo adota e aceita normas que não criou, não é menos verdade 
que, em face de certas expectativas que suscita, sua posição é 
outra”121. 

 

Dada a existência de uma multiplicidade de perspectivas e pretensões em uma 

sociedade, representantes de diferentes matizes acabam sendo alçados à condição de 

parlamentares, compondo bases de apoio para aprovar ou bloquear determinadas medidas. 

É do conflito parlamentar entre maioria e minoria, traduzido em uma lógica de barganha, 

composição e acomodação, que se produz o direito positivo no Estado contemporâneo.  

                                                

120 DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional.., op. cit., p. 63-64. 
121 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., p. 332. 
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Desta forma, a criação da vontade estatal se legitima a partir da existência de uma 

lógica de autogoverno, exercida por meio de representantes que, eleitos pelo sufrágio 

popular, seriam reconhecidos como capazes de exprimir a vontade geral. Por outro lado, o 

modelo de organização do poder existente nas democracias ocidentais estabelece a 

necessidade de incorporação do constitucionalismo, pelo qual se realiza uma 

descentralização da soberania interna do Estado em vários focos de exercício do poder, 

bem como se reconhecem direitos que, não podendo ser submetidos à lógica majoritária, 

precisam ser protegidos e tutelados em face da própria vontade popular. 

Para tanto, se reconhece a necessidade de uma determinação prévia destes direitos, 

que seriam positivados de forma extraordinária; mais do que isso, dá-se status de 

supremacia a tais normas positivas, que seriam garantidas através de uma instituição capaz 

de interpretá-las, analisando a conformidade do direito ordinário a elas. A este conjunto de 

normas extraordinárias é dado o nome de Constituição, e à instituição que precipuamente a 

interpreta, o de Corte Constitucional.  

A legitimidade da Constituição em detrimento das normas de direito comum e, por 

decorrência, também a dos tribunais constitucionais, seria calcada em um substantivismo 

capaz de garantir a observância pelo legislador, quando da elaboração normativa, dos 

valores fundantes do Estado. Dentre tais valores, destacam-se tanto as formas de exercício 

institucionalizado do poder quanto, igualmente, o modelo pelo qual o Estado se relacionará 

com seus cidadãos. 

Por sua vez, a legitimidade da lei em uma democracia constitucional decorre de 

uma junção de três requisitos, quais sejam: o requisito objetivo, o requisito subjetivo e o 

requisito substantivo. 

O primeiro diz respeito ao procedimentalismo pelo qual as normas são 

promulgadas, de tal sorte a garantir o cumprimento de um rito específico e previamente 

estabelecido. O segundo, por sua vez, diz respeito a uma identidade entre governantes e 

governados, em razão da qual as deliberações político-normativas seriam exaradas por um 

órgão competente eleito por meio do sufrágio popular através de critérios anteriormente 

instituídos a fim de se evitar um casuísmo. Estes dois requisitos são preenchidos pela 
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deliberação majoritária parlamentar que, no direito federal brasileiro, se formaliza através 

do Congresso Nacional122. 

O requisito substantivo, por sua vez, diz respeito à conformidade entre a lei e um 

parâmetro normativo dotado de extraordinariedade, pelo qual se garante que um consenso 

social prévio relacionado aos princípios fundamentais do Estado sejam preponderantes em 

face das maiorias parlamentares ocasionais. É bem verdade que as leis se presumem 

constitucionais; por outro lado, tal praesumptio iuris tantum será, em caso de aparência de 

conflito, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que haverá de declarar a existência ou 

não de conformidade entre as normas de força diversa. 

Neste sentido, a ocorrência de um diálogo entre instituições através do qual as 

decisões passem a se formar de maneira minimamente compartilhada torna as deliberações 

estatais dotadas de uma dúplice legitimidade, que atrelaria à lógica da autodeterminação 

popular procedimentalmente exarada o reconhecimento de sua compatibilidade com os 

critérios ontológicos fundamentais do Estado, expressos por meio de uma positivação 

constitucional predeterminada. Tal compatibilidade seria reconhecida pela autoridade 

estatal dotada de Jurisdição Constitucional, que – em face de um conflito aparente a ela 

apresentado - validaria e emprestaria sua legitimidade à norma ordinária por ela analisada. 

Por outro lado, o modelo pelo qual se dará tal interface deve ser incorporado à 

práxis institucional de maneira a se evitarem abusos e intervenções indevidas que, ao revés 

de gerar um acréscimo de legitimidade, importariam em um alijamento das vontades 

populares. Tal situação acabaria por desnaturar a democracia, tornando-a uma verdadeira 

guardiania123, na qual um grupo aristocrático se imiscuiria da tarefa de paternalmente 

determinar quais as decisões políticas a serem adotadas em detrimento da deliberação 

majoritária exarada por meio do Legislativo.  

                                                

122 “O processo legislativo é formal em dois sentidos. Primeiro, porque está subordinado às formalidades 
previstas na Constituição e nos Regimentos Internos das Câmaras Legislativas. Segundo, porque é 
representação (ou deve ser) do que efetivamente se dá no entrechoque dos interesses sociais.” 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional...¸p. 43. 
123 Dahl nos tráz o conceito, ao afirmar que “Por guardiania, entendo um regime no qual o Estado é 
governado por líderes meritórios que consistem numa minoria de adultos – provavelmente, uma pequena 
minoria – e que não estão sujeitos ao processo democrático. É por isso que prefiro me referir a esses 
governantes com o termo mais evocativo adotado por Platão: ‘guardiães’”. 
In: DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., p. 86. 
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1. A Democracia Moderna e o Constitucionalismo 
 

Tendo-se analisado os caminhos percorridos no desenvolvimento tanto da 

democracia quanto dos ideais constitucionalistas, é hora de considerar como os mesmos 

interagem - no que diz respeito aos seus pontos de convergência e de divergência - no 

âmbito do Estado Moderno para, finalmente, entender como a complementariedade entre 

os dois ideários faz com que o Estado se aproxime de um maior nível de justiça na relação 

com os indivíduos a ele submetidos. 

Considerando-se tal complementaridade, faremos ainda uma análise da chamada 

Democracia Constitucional e do baluarte filosófico que a sustenta: a dignidade da pessoa 

humana e os direitos fundamentais dela decorrentes. 

 

1.1 A democracia moderna e legitimidade parlamentar  

 

A característica principal a definir uma Democracia é o autogoverno. Sem perder 

de vista tal pressuposto, chega o momento de melhor esmiuçar o conceito, que é carregado 

de cargas valorativas e vem sendo utilizado de maneira absolutamente unânime no ideário 

político, a fim de tentar definir os mais diversos modelos de organização social.  

Mesmo os governos que têm características marcadamente antipopulares desejam – 

ao menos semanticamente – se apropriar do termo “Democracia” a fim de buscar algum 

nível de legitimidade e mascarar, para a população interna ou para a comunidade 

internacional, características estatais que não se coadunam com os padrões civilizatórios 

atuais124. Neste sentido Hans Kelsen foi quem afirmou: 

“Democracia é a palavra de ordem que, nos séculos XIX e XX, 
domina quase universalmente os espíritos; mas, exatamente por 
isso, ela perde, como qualquer palavra de ordem, o sentido que lhe 
seria próprio. Para acompanhar a moda política, acredita-se dever 
usar a noção de democracia – da qual se abusou mais do que 
qualquer outra noção política – para todas as finalidades possíveis 

                                                

124 Em alguma medida, isso se relaciona ao posicionamento de Dahl: “Quando se discute a democracia, 
talvez nada proporcione confusão maior do que o simples fato de ‘democracia’ referir-se ao mesmo tempo a 
um ideal e a uma realidade. Muitas vezes essa distinção não é muito clara.”.  
Afinal, regimes de natureza antidemocrática camuflam-se em dubiedades e novas conceituações dentro da 
ideologia da democracia para se travestirem, aproveitando-se do fato de o conceito ser, ao mesmo tempo, 
valor e modelo concreto de autogoverno. 
In: DAHL, Robert. Sobre a Democracia, op. cit., p. 37.  
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e em todas as possíveis ocasiões, tanto que ela assume os 
significados mais diversos, muitos deles bastante contrastantes, 
quando a costumeira impropriedade do linguajar político vulgar 
não a degrada deveras a uma frase convencional que não mais 
exige sentido determinado”125. 

 

Todas as organizações estatais, independentemente dos regimes políticos que 

adotem, são necessariamente permeadas pelo poder. A democracia, enquanto modelo de 

organização social, não foge desta regra, de tal maneira que, pautada pelo senso de 

autogoverno popular, tem a missão de coadunar o exercício do poder do Estado com a 

liberdade de autodeterminação dos indivíduos. Afinal, o mesmo Hans Kelsen é quem nos 

ensina que: 

“Se deve haver sociedade e, mais ainda, Estado, deve haver um 
regulamento obrigatório das relações dos homens entre si, deve 
haver um poder. Mas, se devemos ser comandados, queremos sê-lo 
por nós mesmos. A liberdade natural transforma-se em liberdade 
social ou política. É politicamente livre aquele que está submetido, 
sim, mas à vontade própria e não alheia.”126.  

 

Ora, se a Democracia concilia tanto a existência de um poder soberano - com o 

dever de ditar as normas de convívio social e de prescrever o posicionamento do Estado 

nas questões internas e internacionais - quanto a inexistência do dever de submissão a 

mandamentos advindos de outrem, tem-se que a forma pela qual o faz é por meio da 

identidade entre governantes e governados: o indivíduo se submete aos mandamentos 

estatais, mantendo sua liberdade política uma vez que participa da elaboração da vontade 

da qual decorrem esses mandamentos.  

A liberdade, por conseguinte, reside na participação política, de maneira que o 

direito à autodeterminação se exaure tão logo se afira a decisão do Estado emanada de um 

procedimento político predeterminado, para então se converter em um dever de obediência 

àquilo que foi deliberado127, ainda que se tenha sido vencido na referida discussão128.  Ou 

                                                

125 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2.000, p. 25. 
126 Idem, idem, p. 28. 
127 “A consequência – deduzida logicamente por alguns autores – é que, já que os cidadãos do Estado são 
livres apenas no seu conjunto, isto é, no Estado, quem é livre não é cada um dos cidadãos, mas a pessoa do 
Estado. (...) À liberdade do indivíduo substitui-se, como exigência fundamental, a soberania popular, ou, o 
que dá no mesmo, o Estado autônomo, livre”. 
 In: Idem, idem, p. 34. 
128 “Neste ponto aparece com clareza o conflito insolúvel que opõe a ideia de liberdade individual à ideia de 
ordem social; esta, em sua essência mais profunda, deve valer objetivamente, ou seja, em última análise deve 
independer da vontade daqueles que se lhe submetem. (...). Mas a objetividade formal exige também uma 
objetividade material. No caso-limite em que o ‘você deve’ do imperativo social é condicionado por um ‘se e 
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seja: a ordem social é criada por meio de permanente diálogo pelos indivíduos que, 

participantes da formação dela, a ela se submetem mesmo sem concordar com o seu 

produto.  

A liberdade democrática, em essência, satisfaz-se com o respeito ao 

procedimentalismo129 e com a identidade entre governantes e governados, concretizando-

se, por conseguinte, muito mais de maneira coletiva do que individual. A autonomia, em 

face das deliberações do todo, fica em segundo plano, submetida àquilo que restou 

determinado coletivamente. Afinal, 

“A sociedade, em grande medida, condiciona o exercício, pelo 
homem, de seu poder de escolha, quer pretendendo pela coerção 
impor-lhe comportamentos, quer, mais sutilmente, encerrando-o 
em condicionamentos que tornem impossível o exercício da 
liberdade, ou até, no limite, que suprimem até a vontade de exercê-
la: contextos sociais e econômicos, conformismos religiosos ou 
políticos, propagandas totalitárias. Mesmo as sociedades que 
aceitam o exercício da liberdade não podem limitar-se a seu 
respeito a uma total abstenção, pois sogrem a repercussão das 
atitudes escolhidas pelo homem, que têm, necessariamente, 
assim que se exteriorizam, uma incidência sobre a vida do 
grupo (GRIFOS NOSSOS).130” 

 

Em sentido semelhante, Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos mostra que: 

“Normalmente, porém, não é a imaginação individual, a 
imaginação de um homem isolado, que faz surgir o esquema e a 
pretensão. É em geral no seio dos grupos sociais que, por uma 
convergência de preocupações ou ressentimentos, explodem 

                                                                                                                                              

o que você quiser’ daquele a quem é dirigida, a ordem perde qualquer sentido social. Por isso a existência da 
sociedade ou do Estado pressupõe que possa haver discordância entre a ordem social e a vontade daqueles 
que se lhe submetem. Se entre dever e ser existisse sempre coincidência, ou seja, se fosse infinito o valor da 
liberdade, já não se poderia falar de submissos. A democracia, em favor da elaboração de uma ordem social 
ulterior, renuncia à unanimidade que, hipoteticamente, poderia ser aplicada à sua fundação por contrato e 
contenta-se com as decisões tomadas pela maioria, limitando-se à aproximar-se de seu ideal original.”. Idem, 
idem, p. 30. 
129 A propósito: “a legitimidade de uma decisão em uma democracia constitucional é mensurada tanto pelo 
conteúdo quanto por seu procedimento. A respeito de questões que provoquem um alto grau de divergência, 
como as que envolvem conflitos entre direitos fundamentais, a dimensão procedimental se coloca ainda mais 
como uma das escolhas cruciais a serem feitas. O reconhecimento de um procedimento legiferante justo pode 
encorajar a observância do resultado não consensual.” 
No original: 
“The legitimacy of a decision in a constitutional democracy is measured both for its content and for its 
procedure. With respect to questions that provoke a high level of disagreement, as it happens with conflicts 
of rights, the procedural dimension appears even more strikingly as one of the crucial choices to be made. 
The recognition of a fair procedure would encourage compliance with the non-consensual outcome.” 
In: MENDES, Conrado Hübner. It’s all about the last word? Deliberative separation of powers. 
Legisprudence, Vol. 3, No. 1, p. 72. 
130 RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades Públicas. Trad.: Maria Emantina de Almeida Prado 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.8. 
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ambos — esquema e pretensão. Esta surge, por isso, como uma 
reivindicação coletiva, traduzindo uma unidade de interesses. 
A própria existência dos grupos, todavia, já pressupõe a de 
normas. Conforme a sabedoria dos antigos, ubi societas, ibi ius, 
isto é, o agrupamento de homens para a busca de interesses 
comuns já implica a existência de normas que estabeleçam a 
cooperação mútua, definindo a esfera de direitos e obrigações de 
cada um. 
Ora, os grupos sociais, como os interesses do homem, são miríade. 
Incontáveis, portanto, são as pretensões que exsurgem, como os 
esquemas normativos que geram. Por outro lado, sendo diferentes 
esses interesses e, mais que isso, não raro contraditórios, opostas e 
divergentes são essas pretensões, traduzindo o contraste dos 
esquemas sonhados. (GRIFOS NOSSOS)”131 . 

 

Temos, pois, que a existência de convívio leva à imperativa necessidade de 

regulamentação social, a fim de compatibilizar as diferentes pretensões dos grupos que, em 

uma determinada comunidade, anseiam por diferentes propósitos e buscam a satisfação de 

necessidades diversas. Assim, haverá necessariamente a imposição de normas que, 

coercitivamente, realizarão a conformidade dos comportamentos individuais àquilo que 

restou pré-determinado politicamente.  

Ora, “A lei surge como interferência do Poder na determinação de modos de agir 

específicos, em vista de interesses políticos dominantes num dado instante histórico” 132. 

Assim, ocorre que sempre haverá, dentro da lógica parlamentar - e ainda que se considere a 

busca pelo consenso e pelo estabelecimento de concessões mútuas capazes de trazer 

governabilidade a determinado grupo político majoritário existente no poder - um núcleo 

de vencedores e outro de vencidos, panorama que, à princípio, mitigaria a existência de um 

sentimento de autogoverno pelos particulares ocupantes da posição minoritária.133 

Kelsen, curiosamente, afirma que tal relação de domínio se torna tolerável dentro 

de um ambiente democrático, ainda que insuportável nos regimes de tirania, em razão de 

uma abstração pela qual o todo coletivo capaz de tomar as deliberações e, efetivamente, ser 

livre se personifica na figura do Estado. Não há vinculação entre indivíduos e, por 

conseguinte, inexiste a relação súdito-Monarca; é o Estado que define suas posições com 

                                                

131 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., op. cit., p. 318. 
132 DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional..., op. cit., p. 20. 
133 “(...) ainda que a democracia garanta, em princípio, que essas questões serão decididas pela maioria, a 
minoria em desvantagem não será necessariamente governada por leis de sua própria escolha. Enquanto um 
membro da maioria pode ‘obedecer apenas a si próprio e permanecer tão livre quanto era antes’, um membro 
da minoria pode ser forçado a obedecer uma legislação imposta por outros – a maioria – e, nesse sentido, será 
menos livre que eles”. 
In: Dahl, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., p. 138. 
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base na opinião expressa pela maioria134 do conjunto de seus cidadãos e que impõe uma 

relação de poder para com o particular135. De tal maneira, para além da substância 

normativa à qual determinado indivíduo haverá de se submeter, o procedimento 

democrático de determinação das normas é intrínseco à legitimidade destas. 

Ademais, a garantia de que as discussões políticas poderão ser futuramente revistas 

em razão de uma mudança de posicionamento da maioria reforça aos vencidos seu 

pertencimento ao procedimento de elaboração legislativa, dando a eles a esperança de 

modificação das posições políticas tomadas por determinada sociedade.  

A possibilidade de participação, por sua vez, decorreria de uma institucionalização 

do modelo de representação democrática, no qual, por meio das eleições, haveria uma 

disputa pelo exercício do poder estatal e de sua capacidade legiferante. Disso, surgiria uma 

relação entre maioria e minoria, (cuja formação é intrinsecamente dinâmica em virtude da 

lógica da alternância de poder), capaz de contrapor os diversos interesses existentes em 

determinada sociedade. Estas, maioria e minoria, buscariam a imposição de suas vontades 

e programas de governo, de tal maneira que: 

“A democracia instalada ao sabor dos movimentos liberais torna o 
poder objeto de uma disputa que é decidida pela maioria de votos. 
A competição pelo poder é institucionalizada. Longe de serem 
reprimidos, os grupos que desafiam o governo, pretendendo tomá-
lo dos que o ocupam, são considerados lícitos e recebidos pelo 
ordenamento jurídico que lhes dá direitos e prerrogativas. É Aron 
quem assinalou com agudez ser essa uma das poucas vezes que, na 
história, se reconheceu a legitimidade da oposição. 
Nessa disputa, os partidos, que são os grupos caracterizados pela 
intenção de tomar para si o poder, lutam entre si, para obter a 

                                                

134 O conceito de maioria, de todo modo, é controverso. Também Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos 
aponta que: 
“A lei é expressão da vontade parlamentar. Essa vontade é a vontade de u’a maioria. Essa maioria é, por sua 
vez, a expressão de outra, a maioria eleitoral, que é uma minoria em relação ao povo, especialmente quando 
são múltiplas as restrições ao sufrágio, como sucedia ao instalar-se o novo regime. Ao povo pode imputar-se 
a vontade da maioria eleitoral, à vontade da maioria eleitoral, a da maioria parlamentar, mas daí não decorre 
a identidade desta com aquela”. In: Do processo legislativo, op. cit.,  p. 115. 
135 “No regime autocrático, um homem de carne e osso – mesmo que divinizado – é considerado mandante. 
No regime democrático é o próprio Estado que aparece como sujeito de poder. Aqui o véu da personificação 
do Estado cobre o fato, insuportável para uma sensibilidade democrática, do domínio do homem pelo 
homem. A personificação do Estado torna-se a base da teoria do direito público contemporâneo, tem suas 
raízes nessa ideologia da democracia.”  
KELSEN, Hans. A democracia, op. cit., p. 33.  
A mesma ideia é trabalhada por Rivero e Hughes em seu Liberdades públicas: “O homem deixa de ser livre 
se, na sociedade, estivesse sujeitado à vontade de um outro. É por isso que a soberania, ou seja, o poder de 
comandar, está inteiramente nas mãos de uma entidade abstrata perante a qual todos ficam iguais: a nação. 
Obedecer à nação, e somente a ela, não é, portanto, obedecer a alguma vontade humana, seja a de um 
indivíduo ou de um grupo”. E continua: “O poder, assim entregue à nação, deve, entretanto, assumir formas 
concretas e traduzir-se em instituições.”.  
In: Liberdades públicas, op. cit., pp. 61-62. 



79 
 

maioria eleitoral. Ora, esta obtenção impõe ao partido somar 
apoios, o que alcança, de um lado, encampando pretensões. Leva-
os mesmo além. De fato, impele-os até a suscitar pretensões, 
despertando desejos latentes ou adormecidos”136 

 

Mais do que isso: 

“(...) a elaboração da lei nos Estados democráticos pluralistas 
tende a transformar-se numa luta, onde todas as armas são 
empregadas. A luta pela lei substitui a luta pelo direito. 
As câmaras são o campo de batalha. A meta é a satisfação de 
interesses, para a qual a vontade dos representantes, em sua 
maioria, deve ser conquistada. Para essa conquista, todos os meios 
são empregados. Os grupos partidários, por seus whips, procuram 
mover os eleitos no sentido da satisfação das promessas que lhes 
valeram votos, ou no sentido da satisfação de interesses que 
futuramente possam valer mais votos. Apoiando-os ou 
combatendo-os, os grupos cujos interesses serão atendidos ou 
desatendidos pressionam, procurando atingir para isso todos os 
pontos sensíveis dos parlamentares.”137.  

 

Por outro lado, temos que: 

“(...) quanto mais divergentes são os interesses das classes sociais, 
quanto mais aguçadas são as contradições do sistema social 
vigente, tanto mais acirrados são os debates e as lutas no processo 
de formação das leis, já que estas, como atos políticos por 
excelência, é que vão estabelecer os limites dos interesses em jogo, 
tutelando uns e coibindo outros. Daí também a luta prévia relativa 
à composição dos órgãos incumbidos da função legislativa, pois 
que no regime de representação popular e decisão por maioria os 
titulares de interesses que conseguirem maior representação têm a 
possibilidade de domínio.”138 

 

A existência desta conformidade entre as posições políticas dos eleitos (que tem na 

accountability eleitoral a chance de permanecerem no poder) e dos eleitores é que permite 

uma identificação entre as decisões políticas parlamentares e o povo, importando no 

autogoverno. Kelsen, refletindo sobre o problema da liberdade política individual, e 

considerando que o Estado moderno adotou o modelo representativo139 de democracia em 

                                                

136 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., op. cit., p. 325 
137 Idem, idem, pp. 326-327. 
138 DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional..., op. cit., p. 43. 
139 Porém, “Na prática, a representação não foi inventada pelos democratas, mas desenvolvida como uma 
instituição medieval de governo monárquico e aristocrático. Seus primórdios encontram-se, principalmente, 
na Inglaterra e na Suécia, nas assembleias convocadas pelos monarcas, ou às vezes pelos próprios nobres, 
para tratar de assuntos de Estado importantes: impostos, guerras, a sucessão do trono e assim por diante. No 
esquema típico, os convocados vinham de vários Estados que deviam representar e havia reuniões separadas 
para os representantes de cada um deles. Com o passar do tempo, os Estados foram reduzidos a dois, lordes e 
comuns, que eram, é claro, representados em casas separadas”. 
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contraponto à democracia direta que foi criada na Antiguidade Clássica, aduziu que o nível 

de influência dos indivíduos na composição da vontade estatal era, rigorosamente falando, 

nulo, de tal forma que apenas através da organização de comunidades parciais, onde são 

defendidos os interesses comuns de um conjunto específico de indivíduos, seria possível 

participar do jogo democrático140.  

Reconhece-se que a deliberação pela qual se determinaria a vontade geral de uma 

sociedade, por sua vez, necessariamente oporia vencedores e vencidos (ainda que tal 

oposição se mitigaria pelas soluções de compromisso), sendo impossível a existência de 

um grau de coesão social capaz de implementar, unanimemente, a ordem estatal141.  O 

mestre de Viena chega a dizer que a existência de partidos, por conseguinte, acabaria por 

democratizar a formação da vontade geral142, permitindo aos cidadãos uma efetiva 

participação na mesma.  

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por sua vez, estabelece que: 

“As pretensões que exprimem normas desejadas são assim o 
primeiro passo com que as representações da Justiça procuram 

                                                                                                                                              

In: DAHL, Robert. Democracia e seus críticos, op. cit., p. 43. 
140 “O indivíduo isolado não tem, politicamente, nenhuma existência real, não podendo exercer influência 
real sobre a formação da vontade política do Estado. Portanto, a democracia só poderá existir se os 
indivíduos se agruparem segundo suas afinidades políticas, com o fim de atingir a vontade geral para os seus 
fins políticos, de tal forma que, entre o indivíduo e o Estado, se insiram aquelas formações coletivas que, 
como partidos políticos, sintetizem as vontades iguais de cada um dos indivíduos”. Liberdades públicas, op. 
cit., pp. 39-40. 
141 “O ideal de um interesse geral superior e transcendente aos interesses dos grupos, por isso mesmo dos 
partidos, o ideal de uma sociedade de interesses de todos os membros da coletividade sem distinção de 
confissão, nacionalidade, classe, etc., é uma ilusão metafísica. (...) Dada a oposição de interesses, que é da 
experiência e que aqui é inevitável, a vontade geral, se não deve exprimir exclusivamente a vontade de um 
único grupo, só pode ser a conciliação de interesses opostos. A formação do povo em partidos políticos na 
realidade é uma organização necessária a fim de que esses acordos possam ser realizados, a fim de que a 
vontade geral possa mover-se ao longo de uma linha média.”  
KELSEN, Hans. A democracia, op. cit., p. 41.  
No mesmo sentido, “Realmente, como unidade de pensamento, de sentimentos e de vontades, como 
solidariedade de interesses, a unidade do povo representa um postulado ético-político que a ideologia política 
assume como real com o auxílio de uma ficção de aceitação tão universal, que hoje em dia já não se pensa em 
criticá-la. Na verdade, o povo só parece uno, em sentido mais ou menos preciso, do ponto de vista jurídico: a 
sua unidade, que é normativa, na realidade é resultado de um dado jurídico: a submissão de todos os seus 
membros a uma mesma ordem jurídica estatal constituída.” Idem, p. 36. 
142 Dahl, por sua vez, afirma que: “Na grande escala do Estado nacional, surgiram vários interesses e grupos 
de interesse. E esses grupos diversos não foram, de forma alguma, uma benção sem mistura de maldição. 
Enquanto na antiga visão o faccionalismo e o conflito eram considerados destrutivos, na nova visão o 
conflito político passou a ser considerado uma parte normal, inevitável e até mesmo positiva da ordem 
democrática. Consequentemente, a antiga crença de que os cidadãos podem e devem buscar o bem público 
em vez de seus objetivos particulares tornou-se mais difícil, se não impossível, de manter à medida que o 
‘bem público’ se fragmentou em interesses individuais e grupais.”142 .  
In.: A democracia e seus críticos, op. cit., p.45. 
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realização. O acolhimento dessas pretensões pela sociedade global 
e sua integração num sistema coerente é o passo seguinte. 
Essa acolhida se manifesta por ‘um reconhecimento, uma adesão 
da comunidade, isto é, da maior parte dos indivíduos que integram 
o grupo’. Esse reconhecimento, porém, pressupõe uma seleção ou 
uma composição, já que pretensões divergentes, expressão de 
interesses divergentes, não podem evidentemente ser todas 
acolhidas ao mesmo tempo. 
A seleção decorre do prevalecimento de um grupo sobre outros. 
Traduz então o fato de que, na competição entre grupos e 
interesses, um deles predominou e seu poder resulta na imposição 
de sua visão do justo, global ou parcial, sobre os demais.” 

E continua: 

“Todavia, mais frequente que a seleção entre as pretensões, na 
medida em que isso signifique prevalecimento absoluto de uma 
delas sobre as demais, é a composição, a conciliação entre as 
pretensões. 
Raramente um grupo é suficientemente dotado de poder para 
impor sem concessões sua visão do justo sobre os demais. 
Normalmente, a impossibilidade do triunfo radical obriga à síntese 
para não conduzir ao dilaceramento da sociedade. E, no plano das 
pretensões parciais, isso é mais flagrante ainda, já que o interesse 
geral da paz leva os não envolvidos diretamente a pesarem em 
favor da conciliação, das concessões. 
Na verdade, nos próprios grupos envolvidos diretamente, o 
impulso de conciliação pode ser percebido pelo conhecimento de 
que a simples imposição, se não se acompanhar do esmagamento 
do adversário, será sempre resposta em dúvida pela insatisfação do 
vencido, em prejuízo da estabilidade sempre necessária à defesa de 
um interesse.”143 

 

Assim, o que se percebe é que a democracia moderna se desenvolveu por meio de 

um sistema no qual grupos de indivíduos, dotados de uma visão política minimamente 

coesa, se organizam entre si para participarem da vontade estatal por meio de 

representantes; estes, por sua vez, deliberam por meio do princípio majoritário que, longe 

de pressupor que a vontade da maioria é mecanicamente superior à da minoria, é instituído 

para fazer com que, se nem todos podem ser individualmente livres perante a vontade 

coletiva, que ao menos a maioria dos indivíduos sejam capazes de sê-lo144.  

                                                

143 Do processo..., op. cit., p. 321. 
144 Neste sentido: “É claro que praticamente todas as pessoas pressupõem que a democracia requer o domínio 
da maioria, no sentido frágil de que o apoio da maioria deve ser necessário para aprovar uma lei. Mas 
geralmente os defensores do domínio da maioria atribuem a ele um sentido mais forte. Nesse sentido mais 
forte, o domínio da maioria significa que o apoio da maioria deve ser, não apenas necessário, mas também 
suficiente para sancionar as leis.” 
In: DAHL, Robert. A democracia e seus críticos, op. cit., p. 211. 
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Não há, por conseguinte, juízo de valor dentro da deliberação democrática pura145, 

mas sim uma lógica matemática pela qual se busca fazer com que o menor número de 

pessoas seja contrariado pelas determinações estatais. Mais do que isso, é imprescindível 

que a lei que exprima essa deliberação democrática e se estabeleça como fruto de uma 

maioria circunstancial se imponha sobre a coletividade de forma igual. Ora: 

“A lei, e mais que isso, a supremacia da lei, é indispensável à 
estruturação de um regime constitucional pluralista. Em nenhum 
outro regime chega à preeminência que tem neste. 
De fato, a competição entre os vários grupos, ou partidos, pelo 
poder, necessariamente, há de ser regulada, para que não degenere 
numa guerra de todos contra todos, com todas as armas. Ora, como 
regular essa competição sem privilegiar uns em detrimento de 
outros, a não ser mediante normas gerais e impessoais? 
Igualmente, o respeito aos direitos fundamentais do homem supõe 
a sua definição e sua limitação por normas gerais e impessoais, 
pois, de outra forma, se quebraria a igualdade, e, assim, se 
desrespeitaria o primeiro desses mesmos direitos.”146-147. 

 

                                                

145 Sobre o assunto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que: “A supremacia do Direito, ou seja, a 
primazia do justo sobre os próprios comandos do legislador, as leis, é ideia profundamente arraigada no 
pensamento ocidental. De longínquas origens, esse primado, de uma forma ou de outra expresso, vem pelo 
menos dos gregos antigos até nossos dias. E não raro na obra de autores que aparentemente o repudiam. 
Todavia, as instituições vigentes, embora construídas para assegurar essa primazia, conduzem à supremacia 
do comando do legislador, qualquer que seja o seu conteúdo. De fato, a lei aparece nelas definida pelo 
processo de elaboração, independentemente do caráter justo ou injusto de suas disposições. O respeito à lei 
pode ser então o desrespeito ao direito.” 
In: Do Processo Legisilativo¸op. cit., pp. 44-45 
No mesmo sentido, temos que “A lei não é o Direito. Pode-se aceitar a ideia antiga segundo a qual o Direito é 
gênero de que a lei é a espécie escrita. Muitas vezes o Direito legislado encontra-se em desacordo com o 
Direito sociocultural (...). 
A conduta do legislador tem como missão revelar, em preceitos genéricos, o Direito (fato, valor e norma) 
que, social e historicamente, a sociedade tem como tal. Ocorre que a norma de conduta, tida como justa, é um 
tanto imprecisa, podendo ser concebida segundo vias diversas. Assim, fica sujeita a juízos de valor difusos e, 
às vezes, discordantes, dotando, por isso, as relações jurídicas de incertezas. Dai ter o Poder, que é também 
manifestação de cultura, o papel de escolher, em conceitos escritos, a via que, em dado momento histórico-
cultural, melhor antenda às tendências ideológicas da comunidade. O legislador autêntico conduz-se no 
mesmo sentido dos valores jurídicos (justiça, segurança, ordem e paz social), acrescentando às normas 
difusas o valor (também jurídico) da certeza, para que prospere a ordem na realização dos negócios jurídicos. 
Mas essas normas escritas só adquirem juridicidade enquanto traduzem o Direito cultural. Quando seu 
conteúdo não coincide com o objeto que mencionam, deixam de ser jurídicas”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional..., op. cit., pp. 21-22. 
146 In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo¸ op. cit., p. 42. 
147 No mesmo sentido, afirma: 
“Base do sistema, a supremacia da lei permanece reconhecida como fundamental nos regimes constitucionais 
pluralistas. Tal não se dá, porém, em virtude de mero apego a tradições. Na verdade, pode ver-se nesse 
princípio uma exigência da própria lógica interna do regime. 
De fato, difícil, se não impossível, é imaginar a estruturação de um regime constitucional pluralista sem o 
recurso à supremacia da lei. É esse regime aberto à competição. Ora — já se disse — a competição entre os 
vários grupos, ou partidos, pelo exercício do poder há de, necessariamente, ser regulada e limitada para que 
não degenere numa guerra de todos contra todos, com todas as armas. Como operar essa limitação, como 
regulamentar essa competição sem privilegiar uns em detrimento de outros, a não ser mediante normas gerais 
e impessoais?” 
In: op. cit., p. 54 
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Kelsen, por sua vez, vai além, ao perceber que uma das maiores grandezas do 

sistema democrático consiste na possibilidade, garantida pelo modelo de representação 

desenvolvido nas revoluções liberais, de influência das minorias na deliberação estatal: 

estas, ainda que submetidas a uma deliberação com a qual não concordam, podem, 

institucionalmente, influenciá-las, mitigando-as por meio das composições de interesses.  

A relação democrática entre maioria e minoria força com que as decisões sejam, no 

mais das vezes, tomadas com um mínimo de consenso, de tal maneira a ampliar a liberdade 

individual: mesmo aqueles que não concordam com determinada deliberação estatal à qual 

estão submetidos tiveram a oportunidade de influenciá-la, moderando-a. 

Tal possibilidade é pressuposto, a longo prazo, da própria democracia, à medida 

que traz as tensões sociais das ruas para o parlamento, uma vez que garante voz a todos os 

grupos sociais148 e dá esperança de reformas político-institucionais149 por meios 

democráticos. Afinal: 

“(...) uma minoria, condenada a não exercer absolutamente 
influência alguma, acabará por renunciar à participação – apenas 
formal e por isso, para ela, sem valor e até danosa – na formação 
da vontade geral, privando, com isso, a maioria – que, por 
definição, não é possível sem a minoria – de seu próprio caráter de 
maioria”150. 

 

A deliberação democrática, por conseguinte, acabaria por consistir na arte do 

compromisso, e permitiria a efetiva participação de todos os que se vinculam àquela ordem 

estatal que estaria sendo construída: 

“De fato, todo o procedimento parlamentar, com sua técnica 
dialético-contraditória, baseada em discursos e réplicas, em 
argumentos e contra-argumentos, tende a chegar a um 
compromisso. Este é o verdadeiro significado do princípio de 
maioria na democracia real. Portanto, seria melhor dar a tal 
princípio o nome de princípio majoritário-minoritário, uma vez 
que ele organiza o conjunto dos indivíduos em apenas dois grupos 

                                                

148 Frise-se neste ponto, inclusive, a forte predileção de Kelsen pelo sistema proporcional de escolha dos 
representantes legislativos. O célebre jurista da Escola de Viena entende que a adoção de um sistema 
majoritário implicaria na exclusão das minorias da deliberação estatal e, por conseguinte, em instabilidade 
social. Afinal, mesmo a minoria parlamentar em um modelo majoritário de eleições foi escolhida pela 
maioria dos eleitores de determinada circunscrição eleitoral. 
149 É neste sentido, aliás, que Kelsen entende que não basta permitir a participação minoritária, sendo 
necessário também manter os instrumentos para que a minoria se torne maioria e passe a controlar a agenda 
das deliberações: “essa ordem coercitiva deve ser organizada de tal modo que mesmo a minoria, que não está 
completamente equivocada nem absolutamente privada de direitos, possa tornar-se maioria a qualquer 
momento”  
In: KELSEN, Hans. A Democracia, op. cit., p. 106. 
150 KELSEN, Hans. A Democracia, op. cit., p. 70. 
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essenciais, maioria e minoria, oferecendo a possibilidade de um 
compromisso na formação da vontade geral, depois de ter 
preparado essa última integração obrigando ao compromisso acima 
mencionado, que é a única coisa que pode permitir a formação 
tanto do grupo da maioria quanto do grupo da minoria: relegar a 
segundo plano o que separa os elementos a serem unidos, em favor 
daquilo que une. (...) Todo procedimento parlamentar tende a criar 
um meio-termo entre os interesses opostos.”151. 

 

E continua: 

“De fato, a influência exercida pela minoria sobre as decisões da 
maioria deverá ser necessariamente tanto mais importante quanto 
mais forte for a representação dessa ou dessas minorias no 
parlamento. O sistema proporcional indubitavelmente consolida 
essa tendência à liberdade, que deve impedir um domínio 
incontestado da vontade da maioria sobre a vontade da minoria”152. 

 

Frise-se que mesmo em situações nas quais existam uma maioria “com folga”, ou 

seja, quando a diferença no número de parlamentares da maioria e da minoria for 

significativa, os direitos de minoria normalmente contidos nos regulamentos parlamentares 

permitem esta busca pela solução de compromisso. Neste sentido, Kelsen cita as chamadas 

obstruções que, se de um lado podem impedir a formação da vontade do parlamento, de 

outro são instrumentos hábeis para forçar ao diálogo uma maioria que se repute 

autossuficiente e se negue a negociar com a minoria153.  Por outro lado, o abuso do 

exercício dos direitos de obstrução, ou mesmo o excesso de previsão das hipóteses de 

maiorias qualificadas capazes de incluir nas discussões democráticas as opiniões 

minoritárias, poderia ensejar um enfraquecimento da lógica de autogoverno: 

“(...) ao permitir à minoria que vete uma decisão majoritária, elas 
reduzem o número de cidadãos que podem exercitar a 
autodeterminação, a qual (...) é maximizada pelo domínio da 
maioria. Em segundo lugar, nada exceto a unanimidade 
contornaria o problema irretratável dos ciclos de votação. Em 
terceiro lugar, (...) os requisitos super-majoritários privilegiam o 

                                                

151 Idem, p. 70. 
152 Idem, p. 73. 
153 “Poderia ocorrer que a minoria abusasse das regras do procedimento parlamentar e, em particular, dos 
direitos que estas lhe conferem para tentar obstar à aprovação de decisões pela maioria (...) mas mesmo a 
obstrução ‘técnica’ deve ser julgada contrária ao sentido e ao espírito do regulamento parlamentar, porquanto 
impede a formação da vontade do parlamento. (...) (No entanto), a obstrução foi, não raro, um meio que 
serviu não para tornar praticamente impossível a formação da vontade parlamentar, mas para orientá-la para 
um compromisso entre maioria e minoria. Neste ponto, destaca-se uma nítida diferença entre o tipo real da 
democracia e o da autocracia, já que, no regime autocrático, não há possibilidade de meio-termo entre 
direções políticas opostas na formação da vontade do Estado ou, pelo menos, essa possibilidade é bastante 
rara, visto serem praticamente impossíveis uma corrente e uma contracorrente políticas. Democracia e 
autocracia distinguem-se, assim, pela diversidade de sua situação espiritual-política”.  
In: KELSEN, Hans. A democracia, op. cit., p. 75. 
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status quo e, por conseguinte, preservam as injustiças existentes, 
impedindo toda reforma advinda de uma decisão majoritária”154.  

 

Enfim, o que se percebe é que a democracia é reputada pelo jurista de Viena como 

o regime no qual a vontade da maioria dos cidadãos (indivíduos com direitos políticos) 

forma o posicionamento estatal. Tal posicionamento, contudo, necessariamente deverá ser 

temperado pelas considerações da minoria, em verdadeiras soluções de compromisso que 

permitam com que todos sejam, ao menos parcialmente, contemplados pela posição estatal. 

Frise-se, a propósito, que tal perspectiva de relação entre diferentes grupos sociais 

que buscam no parlamento satisfazer programas de governo distintos decorre de uma maior 

inclusão democrática vivida no século XX. 

Se nos primórdios da representação parlamentar a existência de um modelo de voto 

censitário trazia aos parlamentos uma única visão de mundo pela qual maioria e minoria 

parlamentares, longe de refletirem diferentes ideologias, apenas retratavam a busca pelo 

exercício do poder de grupos políticos pertencentes a um mesmo estrato social, temos que 

a ampliação do direito a voto ocasionou uma modificação na dinâmica legislativa. 

Enquanto apenas a burguesia tinha acesso à possibilidade de criação legislativa, as 

leis eram dotadas de um aspecto notadamente liberal e, na expressão de Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, se restringiriam a uma função de arbitragem pela qual regulariam o 

exercício da liberdade de forma abstrata, bem como a compatibilização em concreto desta 

no convívio entre diferentes indivíduos.  

A inclusão do proletariado nos órgãos políticos parlamentares, por sua vez, acabou 

por trazer aos mesmos novas ideologias, pelas quais se buscava do Estado mais do que 

apenas a observância à liberdade individual. A lei passou a se caracterizar, a partir de 

então, também por seu papel instrumental.  

Nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ela “cessa de ser a harmonização 

de interesses para ser um instrumento para a obtenção de determinados objetivos 

materiais”155.  

E mais: 

                                                

154 DAHL, Robert. Democracia e seus críticos, op. cit., p. 242. 
155 Do processo..., p. 331. 
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“os partidos em competição excitam no eleitorado expectativas 
gerais, como habitação para todos, melhoria das condições de vida, 
barateamento dos alimentos etc., que, por vagas que sejam, não 
deixam de pesar como motivação de sua vitória. Ora, essas 
expectativas não englobam um sistema de normas preciso, já 
pretendido pelos grupos que são receptivos para com elas. São elas 
apenas e tão somente certas metas que o eleitorado quer ver 
realizadas, pelo modo ou pelas medidas que o partido, tornado 
governo, considerar hábeis para tanto. 
Nessas condições, o exercício do governo pelo partido, para tender 
à realização dessas metas, que no plano moral e no plano de seus 
interesses eleitorais futuros o obrigam, implica a criação, por ele, 
de normas jurídicas com essa finalidade. São, pois, tais normas de 
criação governamental nitidamente instrumentos para a 
consecução de determinados fins.”156. 

 

Em razão disso, a lei na democracia, para obter para si legitimação e efetivamente 

representar a vontade dos indivíduos que compõem determinado agrupamento social, não 

apenas deverá cumprir com requisitos procedimentais claros e previamente instituídos 

como também, em razão da inclusão dos mais necessitados no núcleo de poder político 

estatal e das pretensões positivas daí advindas, de um conteúdo material específico capaz 

de contemplar as pretensões populares impostas a um Welfare State. 

Curioso é que Kelsen, em seu “A democracia”, apesar de tratar a respeito da 

democracia em sua forma “pura”, ou seja, sem interferências ou adjetivações conceituais e, 

por conseguinte, não englobar questões substantivas para justificar a legitimidade da lei e 

sua observância por parte dos cidadãos, trabalha em seu texto aspectos atinentes ao 

constitucionalismo157.  

Assim, apesar de entender que dentro de um regime de natureza democrática a 

deliberação advinda do embate entre maioria e minoria prevalece como posição estatal, o 

jurista considera mitigações e restrições ao autogoverno por meio da petrificação de 

direitos e da desconcentração do poder. E, neste sentido, admite que nem toda deliberação 

                                                

156 Idem, idem, p. 333. 
157 Frise-se que Kelsen diferencia os conceitos, aceitando uma separação entre o idealismo (que, a rigor, é a 
ideologia por trás do Constitucionalismo Clássico) e a democracia. Neste sentido: “A transformação do 
conceito de liberdade, que da ideia de liberdade do indivíduo em relação ao domínio do Estado, passa a ser 
participação do indivíduo no poder do Estado, assinala atualmente a separação entre democracia e 
liberalismo. O ideal democrático, se é considerado satisfeito na medida em que os indivíduos submetidos à 
ordem do Estado participam da criação dessa mesma ordem, é independente do grau em que essa ordem do 
Estado abrange os indivíduos que a criam, o que equivale a dizer independente do grau ao qual reduz ‘a 
liberdade’ deles. Mesmo que o alcance do poder do Estado sobre o indivíduo fosse ilimitado, caso em que, 
portanto, a ‘liberdade’ individual seria completamente aniquilada e o ideal liberal negado, ainda assim seria 
possível a democracia, contanto que tal poder estatal fosse criado pelos indivíduos a ele submetidos. E a 
história nos ensina que o poder democrático não tende a expandir-se menos que o poder autocrático”. 
In: A democracia, op. cit., p. 32. 
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decorrente da relação entre maioria e minoria poderá preponderar, devendo a lei cumprir 

com determinados requisitos substantivos cujo paradigma seria uma norma superior e 

ontologicamente fundada. 

Cita, neste sentido, a necessidade de proteção dos direitos fundamentais da 

minoria158-159, bem como estabelece claramente a possibilidade de prevalência da 

Constituição em face das normas emanadas do povo, o que, aliás, é coerente com o restante 

da sua obra, especialmente considerando que o jurista foi o criador do modelo europeu de 

Controle de Constitucionalidade e, por conseguinte, dos Tribunais Constitucionais160 (a 

propósito, e acerca das normas constitucionais e seus métodos de reforma, entende o 

austríaco que as maiorias qualificadas são, mais uma vez, forma de deferência e de 

inclusão das minorias, já que consistem, sob um ponto de vista, em uma “soma” da maioria 

simples com parcela da minoria que teria aceitado negociar a elaboração da norma em 

questão). 

Reconhece-se, assim, tanto a existência de diferenciação conceitual entre os ideais 

do Constitucionalismo e da democracia quanto uma supremacia inerente à junção dos dois 

modelos, que se mitigariam de forma a permitir a descentralização do poder atrelada à 

garantia de respeito aos direitos fundamentais em conjunto com a autodeterminação 

popular. Este é o assunto do próximo tópico. 

 

                                                

158 “A existência da maioria pressupõe, por definição, a existência de uma minoria e, por consequência, o 
direito da maioria pressupõe o direito à existência de uma minoria. Disto resulta não tanto a necessidade, mas 
principalmente a possibilidade de proteger a minoria contra a maioria. Esta proteção da minoria é a função 
essencial dos chamados direitos fundamentais e liberdades fundamentais, ou direitos do homem e do cidadão, 
garantidos por todas as modernas constituições das democracias parlamentares.”  
In: idem, idem., p. 67. 
159 “O domínio da maioria, característico da democracia, distingue-se de qualquer outro tipo de domínio não 
só porque, segundo a sua essência mais intima, pressupõe por definição uma oposição – a minoria – mas 
também porque reconhece politicamente tal oposição e a protege com os direitos e liberdades fundamentais. 
Mas, quanto mais forte for a minoria, mais a política da democracia se tornará uma política de 
compromisso”. Idem, idem, p. 106. 
160 “no procedimento parlamentar é possível tal autolimitação racional como instituição constitucional. Esta 
limitação significa que o rol dos direitos fundamentais e das liberdades fundamentais se transforma, de 
instrumento de proteção do indivíduo contra o Estado, em instrumento de proteção da minoria – de uma 
minoria qualificada – contra a maioria puramente absoluta; significa que as disposições referentes a certos 
interesses nacionais, religiosos, econômicos ou espirituais só podem ser decididas depois da aprovação de 
uma minoria qualificada, portanto, só se maioria e minoria estiverem de acordo. Se na origem parecia que o 
princípio da maioria absoluta correspondia mais à ideia democrática em vias de realização, hoje se percebe 
que o princípio da maioria qualificada, em determinadas circunstâncias, pode constituir uma aproximação 
ainda maior da ideia de liberdade, representando certa tendência à unanimidade (...)”. idem, idem., p. 68. 
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1.2. Democracia e Constitucionalismo. 

 

O constitucionalismo e a democracia, apesar de terem nascido em conjunto quando 

da instauração da Democracia Ateniense e da República Romana, acabaram por ter suas 

ideologias e fundamentações filosóficas construídas em apartado. 

Como consequência disso, a experiência acabou por permitir que os conceitos 

fossem incorporados ao mundo real isoladamente. A mesma experiência histórica, 

contudo, demonstrou a superioridade dos sistemas quando aplicados em conjunto, em 

detrimento daqueles que os concretizaram em separado. Afinal, a democracia sem freios se 

traduz em uma verdadeira ditadura da maioria, onde se restringem as liberdades dos que 

dela discordam (ou não se adequam aos seus padrões) gerando perseguições e abusos. 

Normalmente, desencadeiam regimes totalitários, nos quais um ditador, respaldado pela 

população, se vê livre de freios para implementar seu projeto de poder independentemente 

do conteúdo dele se coadunar ou não com os direitos humanos fundamentais. 

O constitucionalismo sem democracia, por sua vez, não se traduz de maneira tão 

clara em abusos e perseguições, à medida que traz intrinsecamente os conceitos de respeito 

aos indivíduos e de separação de poderes. Gera, porém, um governo autoproclamado que, 

julgando-se iluminado, segue um procedimentalismo vazio sem conseguir dar, 

concretamente, respostas aos anseios e problemas enfrentados pela sociedade. Não é à toa 

que sua aplicação se deu nos chamados Estados Liberais: afinal, a parcela da população 

que enfrentava problemas e dificuldades e precisava do auxílio do Estado para garantir 

para si um mínimo de dignidade não tinha voz no parlamento, nem meios econômicos para 

denunciar, através das liberdades por ela possuídas, as carências e necessidades 

cotidianamente vividas. 

O balão de ensaio do qual saem os sistemas políticos, tão familiarizado ao método 

da tentativa e erro, demonstrou a necessidade de convergência entre democracia e 

constitucionalismo, sendo certo que, especialmente a partir da segunda grande guerra161, as 

                                                

161 “Contudo, é na fase do pós-2a Guerra, conforme se costuma divulgar, que os ideais democrático e 
constitucional convergem de forma mais clara. A memória dos acontecimentos recentes não permitia mais 
conceber o cumprimento dos objetivos de um sem a concomitante efetivação do outro. Diga-se mais 
claramente: não poderia haver democracia sem um rígido esquema constitucional que impedisse o abuso das 
decisões majoritárias, assim como uma Constituição não democrática seria um embuste a dissimular um 
regime autoritário. 
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Democracias Constitucionais passaram a ser tidas como o principal modelo para garantir a 

concretização dos direitos do homem. Neste sentido, temos que: 

 “A mistura de ingredientes desses dois ideais (constitucionalismo 
e democracia) forjou regimes políticos concretos. Um, como visto, 
preconiza a existência de barreiras ao poder político e à maioria 
para preservação da liberdade e dos direitos. O outro, participação 
e igualdade política. Este afirma que todos devem participar como 
sujeitos iguais na tomada de decisões políticas. Aquele, que o 
poder tem limites. 
O constitucionalismo investe contra a maioria a título de garantir 
um regime que respeite direitos. Em que sentido aquele meio é 
compatível com esse fim? Toda solução institucional para a 
proteção de direitos precisa, por imposição lógica, ser 
contramajoritária? É possível conceber processos e instituições que 
assegurem essa almejada qualidade substantiva da decisão 
política? 
A imbricação entre liberdades fundamentais e tribunais, entre 
proteção de direitos e controle de constitucionalidade, é tida como 
uma conquista dos regimes democráticos contemporâneos. Não se 
pensa hoje em democracia sem parlamento, arena típica do 
conflito de interesses, do ‘governo dos homens’ (rule of men). 
Tampouco em constitucionalismo sem uma Corte Constitucional, 
lugar de realização última da justiça, do ‘governo das leis’ (rule of 
law), qualificada por predicados como imparcialidade, 
independência e neutralidade partidária. Ainda que haja 
divergência sobre cada conceito, é seguro dizer que cada um 
desses ideais definiu seu espelho constitucional. E a jurisdição 
constitucional é o elo para acomodação dos ideais democrático e 
constitucionalista. O guardião do constitucionalismo perante a 
taquicardia majoritária. 
O pensamento político muitas vezes anunciou que o maior desafio 
na implantação da democracia era conter as massas e o desatino de 
maiorias descontroladas. Assim, o regime teria que ser maneirado 
por mecanismos contramajoritários. Pareceria menos perigoso 

                                                                                                                                              

Os polos daquele pêndulo convergem num composto homogêneo. A vitória da soberania popular traz um 
salto qualitativo e quantitativo à cidadania liberal, uma expansão sem precedentes do sufrágio. Ao mesmo 
tempo, se recuperou o apreço pelas declarações de direitos, revigoradas por um jusnaturalismo renascente. 
Essa corrente filosófica do direito, antes vencida pelo anunciado rigor científico do positivismo jurídico, 
reencontrou razões para proclamar a universalidade e a superioridade dos direitos individuais, a sua 
precedência a qualquer ordem política estabelecida, a ideia de que direito injusto simplesmente não é 
direito.”.  
In: MENDES, Conrado Hübner.  Controle de Constitucionalidade e Democracia, op. cit., pp. 7-8. 
Neste mesmo sentido: 
“Até a Segunda Guerra Mundial, era prática exclusivamente  americana  conferir  aos  tribunais, em especial 
à Suprema Corte, um papel significativo na estrutura de governo. Nenhuma outra sociedade democrática  
tinha uma Constituição imposta por juízes. Na Grã-Bretanha e em seu império, prevalecia a doutrina da 
supremacia parlamentar;  o que quer que um parlamento fizesse -por mais discriminatório ou injusto que 
fosse - era lei.  Mas as tiranias do século 20 trouxeram  uma mudança. 
Em uma palestra que fez em 1998, Aharon Barak, o então presidente da  Suprema  Corte  israelense, explicou 
essa mudança. No passado, disse ele, as pessoas pensavam que o respeito a valores básicos "podia ser 
garantido simplesmente pela autocontenção da maioria". Mas, após os nazistas, a lição que ficou foi que deve 
haver ‘limites formais ao poder da maioria’. A noção de que algo ‘Não se faz’ precisa ganhar a expressão 
formal ‘É proibido’. 
E assim, um após outro, os países adotaram a democracia constitucional, dando aos juízes a última palavra 
sobre questões básicas.”.  
In: LEWIS, Anthony. Liberdade para as ideias que odiamos, op. cit., 12- 13. 
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confiar a um órgão de juízes a função de conservar os direitos 
mínimos do que delegá-los à virtude cívica dos cidadãos ou às 
assembleias. Essas teriam maior legitimidade democrática, mas 
trariam consigo maior risco de instabilidade, maior propensão ao 
impasse decisório.”162. 

E afirma ainda: 

“O controle de constitucionalidade ressoa como uma inofensiva 
corruptela do regime democrático para que o regime assegure um 
conteúdo mínimo de justiça distributiva”163.  

 

A confusão prática entre os conceitos chega, aliás, ao ponto de Loewenstein, um 

dos constitucionalistas de maior envergadura do século XX, afirmar que 

constitucionalismo e democracia constitucional se confundem, ao menos em um dos 

sentidos daquele termo, apesar de reconhecer as diferenças entre as ideias de um e de outro 

modelo:  

“Históricamente, el concepto ‘constitucionalismo’ tiene una doble 
significación; hace referencia tanto al orden político 
constitucional como al orden político democrático constitucional. 
Ambas designaciones no son en absoluto idénticas y el resurgir en 
nuestro tiempo de regímenes autoritarios hace más necesaria 
dicha distinción. Para que un Estado se ‘constitucional’, tiene que 
tener una ‘Constitución’ que pueda estar formulada por escrito en 
un documento, o bien puede estar cristalizada en las costumbres y 
en las convicciones de un pueblo. Constitución en este sentido 
significa un sistema de normas establecidas o de reglas 
convencionales, las cuales regulan las relaciones entre los 
detentadores y los destinatarios del poder, así como la respectiva 
interacción de los diferentes detentadores del poder en la 
formación de la voluntad estatal. Sin embargo, la existencia de 
preceptos formales que regulen el proceso gubernamental no 
significa imprescindiblemente que el clima político sea 
democrático. Es bien cierto que el primero de todos los regímenes 
estatales que invento literalmente la forma del gobierno 
constitucional, la polis griega, se organizó como una democracia 
plenamente estructurada; sin embargo, bien antes de que se 
hubiese formado la actual democracia constitucional existieron 
Estados constitucionales, es decir, regidos por un sistema fijo de 
normas, pero que no podrían ser clasificados en absoluto de 
democráticos, dado que la masa de los destinatarios del poder no 
tenia ninguna participación decisiva en el proceso político. La 
Roma republicana, las Ciudades-Estado italianas de la Edad 
Media y del Renacimiento, así como otras ciudades en el 
Occidente y en el norte de Europa pertenecen a este grupo. 
Inglaterra gozaba de un gobierno constitucional por lo menos 
desde la Glorious Revolution, sin alcanzar hasta la gran reforma 
de 1832 una auténtica base democrática. Y, sobre todo, no se 
puede negar el carácter de Estado constitucional a las monarquías 
constitucionales legitimistas que durante el siglo XIX 
prevalecieron por casi toda Europa y fueron adoptadas 

                                                

162 MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia, op. cit., pp. 10 e ss. 
163 Idem, p. 11. 
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ampliamente en otras partes. Este tipo no solo no era 
democrático, sino que sirvió frecuentemente como cuadro para lo 
que hoy designaríamos como un mero gobierno autoritario. El 
estadio final, la democracia constitucional, seria alcanzado 
relativamente más tarde, cuando la masa de los destinatarios del 
poder, organizada como electorado en los partidos políticos y con 
ayuda de elecciones honestas en base a un sufragio universal, 
participó en el proceso político elevándose a la categoría de un 
independiente y originario detentador del poder. (…). Por lo 
tanto, históricamente, el constitucionalismo se presenta como 
una parada a medio camino entre el absolutismo tradicional 
monárquico y de la clase unida a él y la época moderna de la 
democracia constitucional (GRIFOS NOSSOS)”164. 

  

O comentário dele a respeito do constitucionalismo dito “puro” ser um meio do 

caminho entre as autocracias e os regimes democráticos é, aliás, elucidativo, e vem de 

encontro com a nossa posição de que, tendencialmente falando, regimes democráticos ou 

constitucionais tendem a se modificar estruturalmente para implementar a Democracia 

Constitucional, criando uma interface na qual passam a existir instituições políticas plurais 

que, fragmentando o exercício do poder entre si, controlam e são controladas pelo povo de 

tal sorte a garantir que o princípio do autogoverno majoritário não acabe por incorrer em 

descumprimentos aos direitos das minorias165.  

Nesse sentido, a definição de Loewenstein: 

 “La historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el 
hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por 
los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una 
justificación espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar del 
sometimiento ciego a la facilidad de la autoridad existente. Estas 
aspiraciones quedaron concretadas en la necesaria aprobación 
por parte de los destinatarios del poder de los controles sociales 
ejercidos por los dominadores y, consecuentemente, en la 
participación activa de los dominados en el proceso político.”166. 

 

                                                

164 In: LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. Op. cit., pp.89-90. 
165 Neste sentido, Loewenstein: “La clasificación de un sistema político como democrático constitucional 
depende de la existencia o carencia de instituciones efectivas por medio de las cuales el ejercicio del poder 
político esté distribuido entre los detentadores del poder, y por medio de las cuales los detentadores del 
poder estén sometidos al control de los destinatarios del poder, constituidos en detentadores supremos del 
poder. Siendo la naturaleza humana como es, no cabe esperar que el detentador o los detentadores del poder 
sean capaces, por autolimitación voluntaria, de liberar a los destinatarios del poder y a si mismos del 
trágico abuso del poder. Instituciones para controlar el poder no nacen ni operan por si solas, sino que 
deberían ser creadas ordenadamente e incorporadas conscientemente en el proceso del poder.”.  
E continua: “Con el tiempo se ha ido reconociendo que la mejor manera de alcanzar este objetivo será 
haciendo constar los frenos que la sociedad desea imponer a los detentadores del poder en forma de un 
sistema de reglas fijas – “la constitución” – destinadas a limitar el ejercicio del poder político. La 
constitución se convirtió así en el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder.”  
In; LOEWENSTEIN, Karl. Op. cit., p. 149. 
166 LOWENSTEIN, Karl. Op. cit., p. 150. 
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Igualmente, temos Lewis, que nos ensina que: 

“Como disseram James Madison e os outros autores da 
Constituição americana, em uma república os eleitores são os 
soberanos absolutos. Mas não se pode esperar que maiorias 
políticas temporárias articulem os valores fundamentais de uma 
Constituição, muito menos quando os interesses imediatos da 
maioria são conflitantes com esses valores - como acontece de 
tempos em tempos. Os juízes, que têm mandatos longos e são 
obrigados pela autoridade que lhes é conferida a olhar além de 
conflitos partidários momentâneos, têm melhores condições de dar 
voz aos valores mais profundos.”167. 

 

De todo modo, sendo certo que a necessidade de prevenir a auto deliberação 

popular de tomar medidas anti-minoritárias e contrárias ao espectro de autonomia dos 

indivíduos é patente, qual o parâmetro mínimo que balizará o paternalismo estatal e 

permitirá, de alguma forma, a tomada de medidas antidemocráticas (com a intervenção do 

Supremo Tribunal Federal, por exemplo, um órgão notadamente aristocrático, nas 

deliberações do Congresso Nacional, que representa o povo)?  

Um dos balizamentos mais importantes, que sustenta e justifica a existência do 

constitucionalismo, é o conceito de direitos humanos. Estes, por sua vez, fundam-se na 

dignidade humana, que coloca o homem como fim em si mesmo e justifica o Estado como 

forma de instrumentalização do pleno desenvolvimento dos cidadãos que o compõem. 

 

1.3. A Legitimidade dos Tribunais Constitucionais: Democracia Constitucional, 

Direitos Fundamentais e Dignidade Humana 

 

A incorporação dos conceitos inerentes ao constitucionalismo para dentro da 

democracia ocasionou sua mitigação, trazendo uma série de pesos e contrapesos 

institucionais capazes de se impor até mesmo contra uma manifestação de vontade da 

maioria canalizada de maneira institucionalmente legitima por meio da adoção dos 

procedimentos formais pré-determinados. Em outras palavras: deixa de ser suficiente que 

nos canais procedimentais de decisão política exista um consenso, ou, ao menos, uma 

deliberação majoritária realizada por meio da formalização adequada, para que se crie 

novo direito oponível à coletividade social. Surgem novas interfaces institucionais, por 

                                                

167 Liberdade para as ideias que odiamos, op. cit., p.12. 
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vezes contramajoritárias (e, por conseguinte, em alguma medida, antidemocráticas), 

capazes de mitigar tal designação da vontade coletiva, imputando-a inferior a valores 

fundantes daquela determinada sociedade. 

Como vimos, o Constitucionalismo se baseia nas pilastras da separação de poderes 

e respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, sendo certo que aquela existe tão 

somente para melhor instrumentalizar esta168. Assim, a existência de focos de poder 

contramajoritários haverão de se justificar, substancialmente, apenas em dois casos 

específicos: para proteger direitos humanos fundamentais, considerados em razão da 

existência de espaços de autonomia individual ou de necessidades materiais em razão dos 

quais o Estado, mesmo respaldado por uma maioria democrática, não poderá intervir ou 

deixar de prover; e para proteger a própria divisão organizacional do poder soberano 

interno, preservando, por conseguinte, os freios e contrapesos e evitando abusos e 

truculências futuros, advindos de um poder que por ventura pudesse se desvencilhar de 

todas as suas limitações. 

E se “o tempero constitucional” trazido à democracia tem como objetivo preservar 

os direitos fundamentais do indivíduo, sobre os quais nem mesmo o Estado terá poder de 

disposição, de onde surge o fundamento de validade de tais direitos?  

Qual a razão pela qual há direitos subjetivos anteriores à organização estatal, 

repousados em um aspecto moral e ontológico que devem por esta ser reconhecidos (ao 

invés de concedidos), sob pena de se incorrer em verdadeira tirania e desvirtuamento da 

relação de servitude entre Estado e indivíduos, na qual o bem estar destes se coloca como 

finalidade daquele?  

A fim de analisar tais problematizações a contento, convém partir do consagrado 

conceito de dignidade da pessoa humana, filosoficamente construído como um valor 

                                                

168 “O objetivo da sociedade política é, segundo o artigo 2 (n.do.a.: da declaração de direitos do homem e do 
cidadão), ‘a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem’. A afirmação é capital. Ela exclui, 
em primeiro lugar, toda subordinação do homem à sociedade. Esta não tem fins próprios, a cuja perseguição 
poderia sujeitar o homem. É ela, ao contrário, que não passa de um instrumento a serviço do homem, e de sua 
‘felicidade’, segundo o termo do preâmbulo, que nesse ponto reflete a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos em que a ‘busca da felicidade' toma lugar entre os direitos do homem. 
Mas a finalidade da sociedade é mais precisa ainda: não só o serviço do homem em geral, mas também, de 
modo mais estrito, a conservação de seus direitos. Logo, a sociedade está a serviço da liberdade”  
In: RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades públicas, op. cit., p. 61. 
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intrínseco e suprapositivo, mas incorporado juridicamente em quase todo o direito 

constitucional de matriz ocidental169. 

O nascimento do conceito talvez esteja no filósofo italiano Pico Della Mirandola. 

Enraigado em uma sociedade ainda teocêntrica, Della Mirandola enxerga o ser humano 

como criatura dotada de uma natureza especial, a ele conferida por Deus. Tal característica 

seria, basicamente, a potencialidade humana, capaz de permitir que o indivíduo determine 

seu próprio arbítrio. 

Mirandola inicia seu trabalho narrando a história de um sábio árabe que julgava ser 

o homem aquilo que havia de mais maravilhoso na terra, de tal sorte que sua existência 

seria, por si só, verdadeiro milagre ocorrido pelas mãos do criador. Tentando justificar tal 

percepção, o italiano afirma: 

“(...) el hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de 
las inferiores, es el vinculo entre ellas; que por la agudeza de los 
sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del 
intelecto, es intérprete de la naturaleza. Que, intermediario entre 
el tempo y la eternidad es (como dicen los persas) cópula y 
también connubio de todos los seres del mundo y, según testimonio 
de David, poco inferior a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, 
pero no tanto como para que el hombre revindique el privilegio de 
una admiración ilimitada. Porque en efecto, ¿no deberemos 
admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del 
cielo?170”. 

 

E, sendo o elo que liga as criaturas divinas e as bestas terrenas, teria o homem 

autonomia (livre-arbítrio) para decidir e traçar seu próprio destino, adquirindo através de 

seus próprios atos a dignidade (bestial ou angelical) que julgasse apropriada a si mesmo. 

Tinha dentro de si, por conseguinte, a potencialidade e a capacidade de autodeterminação 

para traçar seu próprio destino, e definir sua própria essência: 

                                                

169  “O conceito de dignidade humana ou dignidade da pessoa humana é, hoje, um dos mais difundidos em 
direito constitucional no mundo. Além de encontrar-se inscrito sob a rubrica ‘dignidade’ no preâmbulo da 
Carta das Nações Unidas e da Declação Universal dos Direitos Humanos, ele encontra-se expressamente 
consignado em várias Constituições, como: a brasileira (art. 1o, III), alemã (art. 1o), portuguesa (art.1o), 
irlandesa (preâmbulo), grega (art. 2o), espanhola (art. 10o), italiana (art. 41), turca (art. 17), sueca (art. 2o), 
finlandesa (art. 1o), suíça (art. 7o), montenegrina (art. 20), polonesa (art. 30), romena (art. 1o), russa (art. 7o), 
sérvia (art. 18) e outras. Ressalte-se, ainda, que a dignidade humana possui lugar de destaque na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada pelo parlamento europeu em 2000 e tornada 
legalmente vinculante na maior parte da União Europeia em 2009, por meio do tratado de Lisboa.” COSTA 
NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do STF e do Tribunal 
Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 19 e 20. 
170 DELLA MIRANDOLA, Pico. Discurso sobre la dignidade del hombre. Medelin: Editorial Pi, 2006, pp. 3 
e 4. 
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“Las bestias en el momento mismo en que nacen, sacan consigo 
del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán 
después. Los espíritus superiores desde un principio, o poco 
después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre, desde su 
nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y 
gérmenes de toda vida y, según como cada hombre los haya 
cultivado, madurarán en él y darán sus frutos. Si fueran vegetales, 
será planta. Si sensibles, será bestia; si racionales, se elevará a 
animal celeste; si intelectuales, será ángel o hijo de Dios y, si no 
contento con la suerte de ninguna criatura, se replegará en el 
centro de su unidad, transformado en un espíritu a solas con Dios, 
en la solitaria oscuridad del Padre – él, que fue colocado sobre 
todas las cosas – y las sobrepujará a todas.” 171. 

 

Mirandola, inclusive, se atreve a tentar replicar o diálogo entre Deus e Adão, 

afirmando que aquele teria dito: 

“Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto 
proprio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el 
lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y 
que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La 
naturaleza definida de los otros seres será constreñida por las 
precisas leyes por mi prescritas. Tú, en cambio, no constreñido 
por la estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a cuyo 
poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para 
que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te hecho ni 
celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como 
árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases 
en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres 
inferiores que son las bestias, podrás regenérate, según tu ánimo, 
en las realidades superiores que son divinas.”172. 

 

A dignidade em Mirandola, decorrente da potencialidade do homem, faz com que 

este se torne, a partir de seus próprios atos, o que julgar bom para si, e decorre da centelha 

divina que lhe foi concedida. Criatura feita à imagem e semelhança de Deus, teria um 

status próprio, garantidor de uma essência que o aproximaria de seus iguais e, junto com 

eles, o colocaria no centro da Terra (afinal, Deus teria dado à ele as demais criaturas e tudo 

o mais que estivesse no planeta, para dali ser possível retirar o próprio sustento). Apesar 

disso, a natureza celestial humana seria apenas potencial, cabendo-lhe a decisão de seguir o 

rumo a ela relacionado ou se degenerar na vida terrena. 

É a potencialidade plúrima inerente ao ser humano, que não deixa de existir 

independentemente dos rumos que tenham por ele sido trilhados, que lhe garantiria uma 

                                                

171 Idem, p. 6. 
172 Idem, p. 5. 
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dignidade especial. Independentemente das escolhas prévias por ele realizadas, os gérmens 

relacionados à autodeterminação e à regeneração permaneceriam nele contidos. 

Há quem diga, contudo, que os ensinamentos de Mirandola não podem ser 

considerados como os precursores da dignidade humana, limitando-se a especulações 

filosóficas. Neste sentido, por exemplo, João Costa Neto173: 

“Um outro possível percursor da dignidade humana teria sido o 
filósofo humanista do século XV, Giovanni Pico Della Mirandola, 
que possuía o título de conde e viveu e morreu na Itália 
renascentista. Em 1486, publicou-se sua principal obra no que 
tange à dignidade humana. Trata-se do texto De dignitate hominis 
oratio, que só ganhou esse nome anos depois da morte de Della 
Mirandola (Copenhaver, 2008). Isso não é surpreendente, já que o 
texto não tinha a intenção de se tornar uma oração ou discurso 
acerca da dignidade do homem, porquanto, na verdade, o texto 
versa, predominantemente, sobre teologia. 
Della Mirandola defende, no mencionado texto, que o homem é 
uma criatura à parte de todas as outras no mundo, já que ele pode 
se tornar o que quiser (...) (já que) as demais criaturas, ao contrário 
dos homens, possuem uma natureza restrita e muito bem definida 
(Pico Della Mirandola, 1486). O homem, por sua vez, não possui 
esses impedimentos e restrições, tendo a capacidade de criar, de 
transcender e ir além (HORN, 2006, p. 8). O homem, sob essa 
ótica, é um ser dotado de um enorme potencial criativo, que o 
habilita a ir além de si próprio, estabelecendo ele mesmo as 
próprias fronteiras.  
(...) 
Os grandes filósofos parecem ter uma aptidão interessante: a de 
criar seus próprios percursores. (...) Esse parece ter sido o caso 
quando se passou a tratar Della Mirandola como um prócer da 
dignidade humana. Em outras palavras, a visão de que Della 
Mirandola seria um precursor de Kant foi uma criação um tanto 
anacrônica daqueles historiadores de inspiração neokantiana que 
aproximavam excessivamente o filósofo italiano de Kant. 
Embora haja algumas posições em sentido contrário 
(DOUGHERTY, 2008; HORN, 2006), parece razoável dizer que a 
dignitas hominis, como entendida por Della Mirandola, não está 
perto o bastante da dignidade humana (Menschenwürde), como 
vista hodiernamente. Sobretudo, por carecer (1) da figura do 
sujeito-indivíduo, (2) do corolário da isonomia, (3) por não fundar 
obrigações de respeito, (4) não estar baseada na vontade e na 
liberdade, (5) não atribuir ao sujeito (porque não há um) o direto 
de perseguir de maneira autônoma os próprios propósitos. 
George Kateb (2011) parece ter desenvolvido uma noção de 
human dignity que é o que há, atualmente, de mais próximo da 
proposta de della Mirandola. Essa proposta, por não possuir os 
elementos supracitados, é bastante distinta do conceito de 
dignidade humana, como entendido pelos juristas e pelo BVerfG 
(...).”174.  

                                                

173 Saliente-se que, embora exista uma discordância frontal no que se refere à interpretação de Mirandola, a 
obra de Costa Neto é de importantíssima referência no tocante à dignidade humana, tendo influenciado 
sobremaneira o presente tópico. 
174 NETO, João Costa. Dignidade humana: Visão do Tribunal Constitucional, do STF e do Tribunal Europeu. 
Saraiva: São Paulo, 2014, pp. 23 e ss. 
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Nos parece que as apreciações realizadas à Della Mirandola para descaracterizá-lo 

como precursor da dignidade humana são descabidas. Inicialmente, impende salientar que 

a crítica realizada por Costa Neto aos que fizeram a leitura do teólogo italiano são 

autoaplicáveis: Costa Neto quer ler uma obra escrita no século XV com olhos atuais, 

utilizando-se para isso, inclusive, de delimitações traçadas pelo Tribunal Constitucional 

Alemão!  

Ora, o fato de um autor ser o precursor de um conceito não o obriga a, já em sua 

obra, exauri-lo definitivamente, de forma a ter definido de maneira precisa e técnica tudo 

aquilo que a ele se relaciona. Neste sentido, inclusive, Claude Levi-Strauss, em entrevista 

ao jornal O Globo, chegou a afirmar que “O sábio não é o homem que fornece as 

verdadeiras respostas; é o que formula as verdadeiras perguntas.”175. Assim, é descabido 

exigir de Della Mirandola o pleno desenvolvimento do conceito que ele havia acabado de 

criar, e que revolucionaria por completo as relações de poder dali em diante, bem como 

mudaria a forma da civilização humana enxergar o mundo. 

E mesmo assim, nos parece que os pressupostos do Tribunal Alemão estavam, sim, 

contidos em alguma medida no filósofo do renascimento. Senão vejamos: a primeira crítica 

diz respeito à falta da figura do sujeito-indivíduo. Ora, o ser humano não é categoria 

fundada idealmente, de tal sorte que as elaborações filosóficas de Della Mirandola 

incluem, de maneira categórica, a humanidade em cada um dos sujeitos que a compõem. 

Quanto à isonomia, embora Della Mirandola não a afirme de maneira taxativa, é possível 

extraí-la de sua obra. A partir do momento em que se define que a mais absoluta 

potencialidade existe dentro de todo e qualquer ser humano, infere-se a isonomia: afinal, se 

os indivíduos fossem diferentes entre si, teriam potencialidades e destinos também 

diferentes, não dependendo apenas de sua própria autonomia para definir seus caminhos e 

escolhas. 

No que se refere à falta de determinação de obrigações de respeito, nos parece que 

realmente falta em Della Mirandola tal prescrição. Contudo, as ideias de plena 

potencialidade e de igualdade na origem divina contidas em Mirandola nos parecem 

garantir as premissas para que se construa, em um segundo momento, uma teoria a respeito 
                                                

175 Apesar de não ter sido localizada a referida entrevista, há referências à frase no seguinte link: 
http://acervo.oglobo.globo.com/frases/o-sabio-nao-o-homem-que-fornece-as-verdadeiras-respostas-quem-
faz-as-verdadeiras-perguntas-9177700 
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de tais obrigações. Cumpre salientar, no mais, que o italiano se referia em sua obra muito 

mais à relação do homem consigo mesmo e com Deus do que com seus semelhantes, o que 

justifica a omissão. 

Por fim, Costa Neto afirma que na obra de Della Mirandola faltaria a atribuição ao 

indivíduo de vontade e liberdade, bem como haveria omissão quanto ao direito de 

perseguir seus próprios propósitos. No nosso entender, é exatamente o contrário. 

Mirandola desenvolve seu texto baseado na autonomia do indivíduo de determinar qual a 

potencialidade, dentre as que lhe foram conferidas, que irá desenvolver. É livre, por 

conseguinte, para escolher seu próprio caminho, e apenas desenvolve sua plena dignidade 

por meio dos atos que pratica, que o equiparam às bestas ou aos anjos (por conseguinte, é 

pela perseguição de um propósito, através dos próprios atos, que o homem se plenifica). 

De todo modo, caminhamos em conjunto com Costa Neto no que se refere à 

importância de Kant para o desenvolvimento do conceito de dignidade humana. Se, 

conforme afirmam Ricardo Hasson Sayeg e Wagner Balera, a dignidade humana 

corresponde à secularização jurídica da alma humana, de tal maneira a implicar a 

laicização da centelha divina e da origem fraterna e comum de toda a humanidade176, a 

tarefa de realizar tal processo coube majoritariamente ao filósofo alemão. Segundo Costa 

Neto: 

“Mas é com Immanuel Kant (1785a), na Era Moderna, que nasce a 
ideia conceitual de dignidade como um status moral, conferindo 
ao sujeito a aptidão de possuir direitos e deveres. Essa aptidão gera 
a obrigação, oponível erga omnes, de ser respeitado por todos os 
outros membros da coletividade. (...) É também com Kant que a 
dignidade (Würde) surge como prerrogativa apriorística, presente 
em todos os que a detém em igual medida, tornando-a pedra 
angular do princípio da igualdade ou isonomia e da defesa do 
antiprivilégio. Kant apenas utiliza o termo dignidade humana 
(Menschenwürde) cinco vezes. Na maioria dos momentos, o autor 
alemão refere-se à dignidade de toda essência ou natureza racional 

                                                

176 Tal ideia, aliás, ensinam-nos Rivero e Moutouh, remonta ao jusfilósofo Grócio. Vejamos: 
“(...) a teoria do direito natural afirma que existe um Deus anterior à formação do Estado, um corpo de regras 
que a razão pode descobrir ao analisar a natureza do homem tal como Deus a criou. Esse direito, por 
conseguinte, impõe-se ao poder, que deve respeitá-lo. As regras prescritas pela autoridade pública, que 
formam o direito positivo, recebem sua força obrigatória de sua conformidade ao direito natural. Elas a 
perdem quando dele se afastam. 
(...) 
Com Grócio, o direito natural se separa de seu fundamento religioso. Claro, a concepção anterior admitia que 
a razão humana podia, afora qualquer revelação, descobrir suas regras Mas estas eram apenas o reflexo do 
desígnio de Deus sobre o mundo. Para Grócio, ao contrário, o direito natural é cognoscível sem nenhuma 
referência a um princípio sobrenatural. Esse racionalismo, que se parece muito com o de Descartes, marcará 
fortemente os espíritos.”.  
In: RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades Públicas, op. cit., p. 39 
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(Würde aller vernünftigen Wesen ou Würde jeder vernünftigen 
Natur). Sendo assim, a Würde não estaria, ipso fato, presente em 
todo e qualquer ser humano, mas apenas no ser provido de razão, 
inclusive o não humano que porventura seja dotado de razão. 
Todavia, a dignidade estaria, de qualquer sorte, igualmente 
presente em todos aqueles que a possuem, o que representa 
relevante alteração em relação aos pensadores que antecedem 
Kant”177. 

 

 E afirma: 

“Reprova-se, isso sim, que alguém seja tratado como mero meio. 
Isso significa tratar um sujeito transcendental, isto é, um ser 
racional, como coisa, ignorando ou atropelando a capacidade que 
lhe é ínsita de fixar e perseguir os seus próprios propósitos. Todo 
homem existe e continua a existir em virtude da própria vontade e 
para realizar a própria vontade. Logo, os fins devem emanar dele e 
não de outros a usurpar a usa prerrogativa de escolha 
(...). 
A dignidade humana quer tutelar o ser racional como um fim em si 
mesmo. Isso significa açambarcar os projetos de um dado sujeito, 
independentemente de quais forem, pelo simples fato de que elas 
se originam daquele sujeito, ou seja, de que são produto de 
autodeterminação. Nessa ótica, a autonomia e a livre escolha 
possuem um valor intrínseco, desassociado dos possíveis frutos ou 
fins derivados que possam fornecer. Precisamente porque o ser 
humano é fim em si mesmo e sua ação, por ser autônoma, possui 
um valor ínsito a ela mesma”178. 

 

Assim, a dignidade humana se coloca como um valor decorrente da existência de 

características comuns inerentes à toda a humanidade, que justifica um tratamento 

diferenciado aos indivíduos que a compõem179. E é o reconhecimento deste valor que 

permite a justificação dos Direitos Humanos: ora, estes nada mais são do que reflexo da 

condição humana (e da dignidade disso advinda) dos indivíduos que a detém, dando o fato 

fundante e aparente sobre o qual se estabelecem direitos naturais, irrevogáveis e anteriores 

à própria sociedade. Afinal, é a natureza humana, por si, que torna existentes tais 

direitos180. 

                                                

177 COSTA NETO, João. Op. cit., pp. 25 e 26. 
178 Idem, idem. pp. 27 e ss. 
179 Afirma Manoel Gonçalves Ferreira Filho que “Se há na Geografia um norte verdadeiro e um norte 
magnético, ele se dá no Direito, onde o norte verdadeiro, os seus valores fundamentais sub specie 
aeternitatis, é muita vez confundido com o norte magnético das paixões momentâneas.”. Assim, tal 
normativa fundada na ontologia e típica da humanidade per se, precisa ser protegida daquele direito que, 
positivado, é afeto às circunstâncias e não à perenidade. 
In: Do processo legislativo, op. cit., p 32. 
180  “Nessa perspectiva de valor ou princípio (axiológica ou normativa), nos sistemas jurídicos que adotam a 
dignidade humana como fundamento axiológico, o simples fato de alguém ser humano, a simples 



100 
 

Funda-se, a partir da racionalidade do homem, a percepção de que a humanidade, 

dotada de valor próprio e características comuns somente a ela pertencentes, tem a si 

relacionada os direitos humanos fundamentais, imprescritíveis e indisponíveis, fundados na 

natureza racional do indivíduo e em sua capacidade de autodeterminação como fim em si 

mesmo, possibilitadores da busca pela plenitude de sua potencialidade. Não tardou, 

todavia, para o valor em questão passar a ser positivado nos mais diversos ordenamentos 

jurídicos da sociedade ocidental, independentemente da natureza filosófico-ontológica a 

ele inerente181. 

E, tal qual já restou estudado, a proteção a tal positivação dos direitos humanos 

fundamentais, que normalmente são dotados de status constitucional, acabou por recair 

precipuamente às Cortes Constitucionais que, com seu papel contramajoritário182-183, são 

                                                                                                                                              

humanidade do ser dota-o de dignidade. Assim, a dignidade humana parece fundar um status que diferencia o 
ser humano dos demais seres”. Idem, idem, p. 35. 
Neste mesmo sentido, Jean Rivero e Hugues Moutouh afirmam que:  
“A própria noção de ‘direitos do homem’ supõe uma civilização em que a dignidade da pessoa humana se 
mostra uma evidência. Alguns filósofos do mundo antigo a haviam pressentido. Mas o cristianismo, neste 
ponto herdeiro da tradição judaica enriquecida e renovada, deu-lhe os fundamentos que progressivamente a 
impuseram. Segundo o ensinamento cristão, o homem deve sua dignidade à sua origem e a um só tempo, ao 
seu fim: criado por Deus, à imagem de Deus, e chamado a um destino eterno que transcende a tudo o que 
pertence ao campo temporal. Como origem e fim são comuns a todos, todos participam igualmente da 
dignidade que elas fundamentam. É o que São Paulo ensina (Gálatas, III, 28): ‘Já não há grego, nem judeu, 
nem escravo, nem homem livre’. Igualdade e universalismo que a prática das sociedades desmentirá com 
muita frequência, mas cujo princípio, pelo menos, vai impor-se às consciências, a ponto de sobreviver, para 
muitos espíritos contemporâneos, ao fundamento religioso que, historicamente, determinou-lhe o advento”. 
In: Liberdades Públicas, op. cit., p. 37 
181 Quanto à positivação normativa da ontologia fundante de determinada comunidade, temos que “Se a 
conduta tem como fim o valor do justo, o sentido do bem comum, diz-se que ela é uma conduta jurídica. A 
conduta humana é, pois, o substrato do valor jurídico; o sentido do Direito é esse valor. A aderência do valor 
jurídico ao suporte (conduta) realiza-se, social e historicamente, por determinada forma de comportamento, 
que, assim, serve de guia ou regra à ação social. À forma de se conduzir dá-se o nome de norma, e surge 
enquanto a forma da conduta exprime uma pauta de comportamento futuro, constituindo-se num dever-ser; e 
esta pauta é dada pelo valor impregnado na conduta. 
Norma e conduta são elementos, por assim dizer, extensivos do Direito, aos quais se chega mediante intuição 
sensível, enquanto o valor, o sentido, a essência ou substância (isto é, o que está por baixo, de sub stare), que 
dá juridicidade à norma e à conduta se conhece por intuição emocional”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Do processo constitucional..., op. cit., pp.19-20. 
182 Há, todavia, controvérsias doutrinárias acerca do efetivo papel contramajoritário das Cortes. Neste 
sentido, existe um artigo de Robert Dahl que afirma que a Suprema Corte estadunidense, longe de se opor a 
direitos minoritários, acabaria por antecipar tendências majoritárias, que eventualmente seriam traduzidas em 
políticas públicas que incorporassem as decisões da corte. Ver: 
DAHL, Robert A.. Tomada de decisões em uma democracia: a Suprema Corte como uma entidade 
formuladora de políticas nacionais. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 252, p. 25-43, 
mai. 2009. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/7954/6820>. Acesso em: 20 Jan. 2019.  
183 Por outro lado, “Tal como a divisão do poder político do Estado, a investidura de um determinado órgão 
nas funções de guarda da Constituição não é apriorística, nem autoevidente, porquanto dependa das intenções 
e particularidades de cada regime.” 
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capazes de mitigar determinadas decisões advindas do órgão legislativo majoritário para, 

com base nos valores positivados na lei maior, determinar a proteção da individualidade 

das minorias perante eventual abuso da lei184. Ora, bem nos ensina Arguelhes, ao afirmar 

que: 

“(...) a consolidação em todo mundo dos tribunais constitucionais e 
cortes supremas como autoridade constitucional é um esperado 
efeito da consolidação de ideias como estado de direito e proteção 
a direitos fundamentais ao redor do mundo. Essa tese é 
particularmente frequente na defesa que os próprios juízes desses 
tribunais fazem da sua atuação. O papel legitimador desse discurso 
é claro e significativo.”185  

 

Neste sentido, a legitimidade das Cortes Constitucionais não tem sua origem na 

eleição ou no autogoverno popular, mas sim no reconhecimento de que há determinadas 

circunstâncias ontológicas que ultrapassam a barreira da autodeterminação coletiva e 

pressupõem defesa, independentemente do que vier a exaurir a vontade majoritária. Afinal, 

conforme nos ensina Conrado Hubner Mendes: 

“Os direitos ocupam um lugar primordial na moralidade política 
que sustenta a legitimidade democrática liberal e, portanto, 
decisões sobre direitos requerem uma forma particular de 
raciocínio moral. De onde vem a autoridade da legislação e das 
decisões judiciais? Quais são os requisitos formais e materiais para 
as decisões relacionadas à direitos e políticas públicas? A resposta 
varia de acordo com diferentes teorias políticas, e precisa conciliar 
os outros elementos da questão geral delineada neste tópico. Ela é 
uma combinação de procedimento e de razões relacionadas ao 
resultado: de um lado, razões que justifiquem porque alguns atores 
políticos decidem determinada questão através de um 
procedimento em um determinado momento; de outro, razões que 
justifiquem o conteúdo da própria decisão”186. 

                                                                                                                                              

In: DEMARCHI, Juliana Brescansin Superação de inconstitucionalidade por deliberação parlamentar ou 
popular. Dissertação (Mestrado em Direito) – Departamento de Direito do Estado – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, p. 25. 
184 O controle dos atos legais tomando por base um parâmetro constitucional prévio, capaz de garantir a 
ontologia constitucional de proteção às minorias positivada naquela constituição se coloca como a essência 
doo constitucionalismo, e o fundamento pelo qual se justifica e legitima a existência de uma corte 
constitucional. Afinal, “a própria essência de uma constituição é obter comprometimento prévio. Em outras 
palavras, é igualmente racional e justo para uma sociedade de um tempo concordar com certas normas base 
elaboradas para persistir através das futuras encarnações daquela sociedade”. 
No original: “the very essence of a constitution is to obtain that ‘pre-commitment’. In other words, it is both 
rational and just for a society at no time to agree on certaing ground rules meant to persist through future 
incarnations of that society”. 
In: MATHEN, Carissima. Dialogue theory, judicial review and judicial supremacy: a comment on “Charter 
Dialogue Revisted”. In: Osgoode Hall Law Journal 45.1, 2007, p. 142 
185 ARGUELHES, Diego Werneck. O Supremo na política: a construção da supremacia judicial no Brasil. In: 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 250, jan. 2009, p. 8. 
186 No original: 
“Rights ocupy a paromunt place in the political morality that underpins liberal democratic legitimacy and, 
therefore, rights’ decisions require a particular kind of moral reasoning. Where does the authority of 
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Neste sentido, o que observamos é que, para além da mera legitimação legislativa 

atrelada à origem dos representantes e ao procedimento por eles adotado, é necessária a 

observância de uma compatibilização moral, a ser aferida no conteúdo do mandamento 

exarado pelo Estado, tomando-se como paradigma aquilo que resta positivado na 

Constituição. Enquanto a legitimidade democrática decorre do procedimento atrelado ao 

autogoverno e ao respeito às decisões populares majoritárias, os direitos fundamentais 

extraem sua legitimidade de seu conteúdo intrínseco, inerentes à condição humana que eles 

protegem e, por conseguinte, se fundamentam não em um procedimento determinado, mas 

sim em sua própria substância187. 

O Controle de Constitucionalidade, ao permitir analisar a compatibilidade entre 

determinado preceito legal e os valores fundantes de uma determinada sociedade 

constantes em um texto constitucional, acaba por legitimar aquele preceito na medida em 

que valida sua substância material. Garante, em detrimento de paixões momentâneas, o 

respeito ao direito pré-comprometido.  

                                                                                                                                              

legislation and of judicial decisions come from? What are the formal and substantive requirements for 
decisions regarding rights and policies? The answer varies according to different political theories, and must 
conciliate the other elements of the general question outlined in this topic. It is a combination of process and 
outcome-related reasons: on the one hand, reasons that justify why some political actor decides some issue 
through some procedure in a particular moment; on the other, reasons that jusify the content of the decision 
itself.” 
In: MENDES, Conrado Hübner. It’s all about the last word?, op. cit., p. 73.  
187 Sobre as diferentes formas de legitimação do ato normativo estatal, temos que “a primeira escolha 
procedimental realizada pelos regimes constitucionais contemporâneos foi de diluir o poder de modo que, 
através de pesos e contrapesos, se previnam as violações arbitrarias de direitos. Mas há outros passos a serem 
tomados para além de simplesmente dividir o poder.  A segunda escolha procedimental, em um nível 
suplementar, foi refletir acerca do papel legitimador de cada poder. Legislativos, de acordo com a descrição 
convencional, são responsáveis por internalizar o princípio da regra majoritária e da representação popular. 
As cortes, por sua vez, são isoladas da política eleitoral a fim de terem condições de imparcialidade e de 
decidirem acerca de direitos fundamentais, que não podem, por definição, estar sujeitos à forma majoritária 
de justificação. É ainda esperado que nessas cortes as decisões sejam tomadas, inicialmente, através de 
argumentos e deliberações, enquanto os Legislativos estão mais sujeitos à barganha, agregação de 
preferências e votação, já que este lugar de decisão seria mais refratário à deliberação racional.” 
No original: “The first procedural choice made by contemporary constitutional regimes was to dilute power 
so that, through checks and balances, it prevents arbitrary violations of rights. But there are further steps to 
go beyond simply dividing power. The second procedural choice, in a supplementary level, was to reflect 
upon the legitimate role of each branch. Legislatures, according to conventional description, are responsible 
for instantiating the principle of majority rule and the electoral representation of the people. Courts, in turn, 
are insulated from electoral politics in order to have ideal conditions of impartiality and to decide upon 
rights, which cannot, by definition, be subject to the majoritarian kind of justification. It is also expected that 
within courts the decisions are driven, first of all, by argument and deliberation, whereas legislatures are 
more subject to bargaining, aggregation of preferences and voting, since this decisional place would be more 
refractory to deliberation” 
In: MENDES, Conrado Hubner. Is all about the last word? op. cit., p. 72. 
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Tal lógica, contudo, não se coloca à prova de críticas. Nas palavras de Carissima 

Methen, o panorama relacionado à revisão judicial dos atos normativos se refere a: 

“um corpo político não eleito, que concretamente não responde a 
ninguém, necessita encontrar alguma base persuasiva para clamar 
para si autoridade quando seu julgamento for contrário aos desejos 
expressos de um corpo político democraticamente eleito. Como 
um povo poderá considerar que está se autogovernando se ele 
permite que questões críticas de direito e de políticas públicas 
sejam resolvidas por um decreto judicial?”188 

 

Mais do que isso, a lógica dos direitos fundamentais pressupõe uma subjetividade 

que daria excessiva força aos juízes, permitindo a eles a possibilidade de, através da 

hermenêutica constitucional, ampliar em demasia sua capacidade de intervir na deliberação 

popular. Ora: 

“Preocupações acerca da legitimidade de os juízes invalidarem a 
legislação se tornam ainda mais estridentes em relação a decisões 
judiciais atinentes à interpretação dos direitos constitucionais. Isso 
pois a natureza indeterminada dos direitos fundamentais leva a um 
desacordo perverso mas razoável acerca de como os direitos 
fundamentais devem ser concebidos, como eles devem ser 
aplicados em determinados contextos, e quais outros valores, se 
existirem, devem prevalecer sobre eles”189. 

 

Assim, se de um lado a importância substancial das normas constitucionalizadas em 

determinado ordenamento pressupõe uma preponderância sistêmica, a ser garantida através 

da imposição da supremacia da constituição e da hierarquia das normas por um intérprete 

alheio à lógica majoritária, é inegável que tal panorama ocasiona um déficit de 

legitimidade às deliberações estatais dele advindas.  

Tal dificuldade, que à primeira vista parece intransponível, vem sendo mitigada por 

meio do desenvolvimento da chamada teoria do diálogo institucional, que traz critérios e 

modelos pelos quais uma deliberação conjunta e ordenada dos detentores do poder 

                                                

188 No original: “an unelected body, concretely accountable to no one, must find some persuasive basis for 
claiming authority when its judgement runs conter to the express wishes of a democratically elected body. 
How can a people be considereed self-governing if they permit critical issues of law and policy to be 
resolved bt judicial fiat?” 
In: Dialogue Theory, judicial review and judicial supremacy: a comment on ‘charter dialogue revisted’”. In: 
Osgoode Hall Law Journal 45.1, 2007, p. 141. 
189 Tradução livre do original: “Concerns about the legitimacy of judges invalidating legislation become even 
starker in relation to judicial decisions about the interpretation of constitutional rights. This is because the 
indeterminate nature of rights should be conceived, how they should be applied in specific contexts, and what 
other values, if any, ought to trump them”. 
In: BATEUP, Christine. The dialogic promise: assessing the normative potential of theories of constitutional 
dialogue. In:  71 Brookling law review, 2006, pp. 1.114-1.115. 
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legislativo e judiciário acabaria por superar a dicotomia entre poder majoritário e controle 

judicial contramajoritário, em razão da reiteração dos posicionamentos de cada um desses 

órgãos que, por sua vez, geraria uma síntese adequada à vontade da maioria e às normas 

constitucionalmente pré-estabelecidas. 

Assim, “as teorias do diálogo institucional focariam no processo institucional pelo 

qual as decisões sobre o sentido constitucional são tomadas, sugerindo que esta envolveria 

uma elaboração compartilhada entre o judiciário e outros atores” 190, permitindo influxos 

de legitimidade majoritária às decisões do Judiciário bem como de legitimidade 

substantiva às do legislativo, decorrentes da incorporação de conceitos de um pelo outro no 

decorrer das rodadas procedimentais. 

É o que veremos. 

 

 

 

  

  

                                                

190 Tradução livre do original: “(...) dialogue theories focus on the institutional process through which 
decisions about constitutional meaning are made, suggesting that this involves the shared elaboration of 
constitutional meaning between the judiciary and other actors”. 
In: BATEUP, Christine. The dialogic promise: assessing the normative potential of theories of constitutional 
dialogue, op. cit., pp. 1.118. 
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2. Diálogo institucional, rodadas procedimentais, e a relação entre os poderes 

constituídos 
 

A organização do poder, inclusive nos chamados Estados Democráticos, não se 

apresenta de forma fixa, mas se modifica com o decurso do tempo. Neste sentido, é 

incontroverso, por exemplo, que a distribuição de funções trazida por Montesquieu em sua 

obra prima, ainda que esteja longe de se encontrar obsoleta, demonstra-se insuficiente para 

explicar a maneira como se dá a interface institucional entre diferentes detentores do poder.  

Por exemplo, entende-se atualmente pela existência de poderes atípicos como algo 

fundamental ao bom desenvolvimento do Governo, possibilitando que cada um dos 

poderes tenha incorporadas dentro de si as atribuições e prerrogativas mínimas para 

desempenhar, sem interferências dos outros poderes, suas funções básicas. Igualmente, 

permite-se maior espaço de intersecção entre diversos âmbitos de competência, de tal sorte 

que a cooperação institucional passa a se afigurar como imprescindível. 

Assim, no desenvolvimento histórico da dinâmica de poder, se afigura verdadeira 

uma interdependência institucional entre cada um dos detentores dos poderes constituídos 

que, para tanto, longe de serem capazes de realizar suas funções de forma absolutamente 

autônoma e independente, cada vez mais necessitam de interação institucional, a se realizar 

por meio de uma cooperação harmônica. Neste sentido: 

“Em verdade, novos princípios surgem no Constitucionalismo 
contemporâneo tendentes a recusar validade atual à doutrina 
difundida por Montesquieu. Fala-se em regime de colaboração de 
Poderes, que se caracteriza por três ideais essenciais: (1º) na base, 
supõe uma distinção das funções do Estado, que são confiadas a 
órgãos distintos; (2º) mas esses órgãos não são rigorosamente 
especializados em suas funções – há domínios de ação comuns; 
(3º) enfim, longe de serem rigorosamente isolados uns dos outros, 
os órgãos do Estado dispõem de meios de ação recíprocos. 
Distinção de Poderes, colaboração funcional, dependência 
orgânica, essas três fórmulas definem bem a colaboração dos 
Poderes, opondo-se, a uma vez, à sua confusão e à sua 
separação”191. 

 

Tal circunstância, que à primeira vista pode parecer verdadeiro paradoxo, é 

extremamente benéfica e permite uma maior ponderação das decisões estatais: afinal, dá 

tempo para maior maturação da deliberação bem como exige, muitas vezes, soluções de 

                                                

191 DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional..., op. cit., p. 50. 
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compromisso entre os poderes envolvidos, afastando-os, por conseguinte, de eventuais 

posições extremadas ou excessivamente conflitivas, tomadas de maneira unilateral por um 

detentor da última palavra. Deixa de existir, igualmente, um monopólio sobre a 

interpretação constitucional, sendo certo que esta passa a ser entendida como algo 

construído empiricamente, por meio da relação entre os poderes. 

Para tanto, e conforme nos ensina Fabrício Resende: 

“pode-se afirmar que teorias que se referem à metáfora do diálogo 
entre os Poderes costumam rejeitar a existência de um monopólio 
judicial na interpretação da Constituição e o entendimento de que 
cabe ao tribunal dar a última palavra sobre o seu significado, com 
o emprego ora de argumentos empíricos (descrição da realidade), 
ora de argumentos normativos (postulação do que deve ser)” 192. 

 

No mesmo sentido, temos Conrado Hubner Mendes, que afirma que: 

“nenhum poder tem a exclusividade para decidir sobre direitos. 
Todos eles participam de um intrincado circuito decisional. Eles 
têm competências sobrepostas acerca dos direitos, mas intervêm 
em diferentes momentos da sequência decisória. Usualmente, nos 
momentos da política usual, os Poderes Legislativos têm o poder 
de iniciar e resolver uma questão coletiva através de uma lei. Eis o 
começo de uma inovação na ordem legal. As Cortes 
Constitucionais, então, poderão ser provocadas para rever aquela 
lei acerca da validade constitucional dela, atuando reativamente. 
Este circuito avança em etapas que vão variar de sistema legal em 
sistema legal.” 193 

 

Assim a ideia de diálogo pressupõe que inexista uma preponderância de um dos 

poderes sobre os outros, assumindo que uma interação contínua entre eles acabaria 

permitindo a mútua correção de falhas e deficiências e, por conseguinte, ensejaria um 

produto qualitativamente superior àquele obtido mediante o isolamento dos poderes 

constituídos. Frise-se que tal interação contínua se daria por meio de fases, pelas quais 

haveria uma “resposta final provisória” a ensejar, sendo o caso, a reabertura do 

                                                

192 RESENDE, Fabricio Contato Lopes. Diálogo Institucional entre os Poderes Legislativo e Judiciário por 
meio do controle de constitucionalidade dos atos normativos do Congresso Nacional pelo STF no período de 
1988 a 2013.  2.017. Tese (Doutorado em Direito) – Departamento de Direito do Estado – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, p. 13. 
193 No original: “(...) no power has exclusivity to decide upon rights. They all participate in an intricate 
decisional circuit. They have overlapping competences regarding rights, but intervene at different moments 
of the decisional sequence. Usually, at moments of normal politics, legislatures have the power to initiate 
and to settle a solution for a collective question through a statute. That is the inception of an innovation in 
the legal order. Courts, then, can be provoked to review the statute in terms of its constitutional validity. 
They are reactive. This circuit goes on with further stages that will vary from system to system.” In: 
MENDES, Conrado Hübner. It’s all about the last word? Deliberative separation of powers. Op. cit., pp. 72-
73 
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procedimento de diálogo pelo outro poder, que desencadearia uma aquiescência às 

soluções propostas ou a reformulação da ideia original, de tal sorte a buscar uma solução 

de compromisso capaz de conciliar tanto a vontade popular majoritária exarada pelo 

parlamento quanto as imposições constitucionais, cuja defesa precípua cabe, em 

conformidade com os ditames presentes na Constituição, ao Supremo Tribunal Federal194. 

Por outro lado, o diálogo ainda propiciaria uma maior legitimação das decisões 

políticas. Ora, como bem se observou, os Poderes Legislativo e Judiciário são legitimados 

por critérios distintos, de tal maneira que, enquanto o primeiro extrai o fundamento de seu 

poder da natureza intrinsecamente democrática a ele relacionada, bem como da lógica de 

autogoverno popular, o segundo justifica a pertinência do seu exercício jurisdicional 

através de uma lógica substantiva, pela qual determinados critérios e valores 

predeterminados em uma Constituição deveriam ser observados em detrimento de 

eventuais decisões majoritárias. 

O objetivo das teorias dialógicas seria garantir à legiferação uma dúplice 

legitimidade, decorrente da manifestação de ambas as instituições em uma mesma 

deliberação estatal. Cada uma dessas manifestações, logicamente, deveria acontecer em 

momento oportuno, de acordo com a lógica das rodadas procedimentais, sob pena de – 

havendo uma interferência de um dos Poderes no timing político do outro, ocorrer afronta à 

lógica da separação dos poderes. De todo modo, é fato que a preocupação 

contramajoritária fica evidentemente mitigada se o poder legislativo, eleitoralmente 

constituído e dotado de legitimidade majoritária, tiver a possibilidade de responder às 

decisões judiciais com as quais não concordar. Assim: 

 “As teorias do diálogo constitucional oferecem uma forma 
alternativa de preencher a lacuna de legitimidade, porque se os 
ramos políticos do governo e o povo forem capazes de responder 
às decisões judiciais dialogicamente, a força da dificuldade 

                                                

194 Neste sentido, Fabrício Resende nos ensina que: “A contínua interação (diálogo) entre os Poderes ocorre 
mediante sucessivos procedimentos que se encerram com decisões. Para esclarecer essa circunstância, 
CONRADO MENDES utiliza as noções de ‘rodada procedimental e de ‘última palavra provisória’, que passo 
a explicar. Por ‘rodada procedimental’, entende-se o conjunto de atos que compõe cada procedimento de 
deliberação, com início, meio e fim, e que encerrado mediante decisão do órgão que for definido pela 
Constituição do Estado. A decisão que encerra a rodada procedimental é considerada ‘última palavra 
provisória’(...). Porém, referida decisão não impede o início de novas rodadas procedimentais, e por essa 
razão é sempre provisória, embora existam variações quanto ao grau de provisoriedade de cada decisão. 
Ainda que sejam consideradas provisórias, decisões que encerram rodadas procedimentais possuem certa 
durabilidade, o que atende à necessidade de estabilidade e de autoridade”. In: Op. cit., pp.16 e 17. 
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contramajoritária será superada ou, ao menos, fortemente 
atenuada”195 

 

Oportuno mencionar, ademais, que a lógica das rodadas procedimentais permite 

que as instituições tenham diferentes influxos acerca de uma determinada questão 

constitucional, decorrentes da prévia manifestação de seu interlocutor, que poderão ser 

levados em conta quando da ocorrência de uma resposta institucional na rodada seguinte, 

de tal maneira que a interpretação de um dos poderes influencie o outro até que se chegue a 

um consenso mínimo acerca da forma de concretização de determinada legislação perante 

os ditames constitucionais. Afinal, como bem salienta Bateup: 

 “a elaboração de políticas legislativas é um processo complexo, 
que demanda dos legisladores a consideração de como objetivos 
múltiplos e concorrentes poderiam ser melhor alcançados, bem 
como a previsão do impacto de determinada decisão política nos 
diferentes atores sociais. Dada a expertise única dos legisladores 
para lidar com tais situações, o diálogo acerca do sentido 
constitucional surgirá quando o Legislativo responder ao judiciário 
de forma a respeitar sua decisão principiológica e, ao mesmo 
tempo, articular a importância de seus objetivos políticos mais 
amplos, incapazes de serem analisados pela Corte.”196. 

 

Afinal, tal lógica incorpora a premissa de que a declaração de inconstitucionalidade 

de uma determinada legislação que implemente uma política não importa, necessariamente, 

na inconstitucionalidade daquela política em si, mas nos instrumentos de sua 

implementação. 

O uso adequado do diálogo, por conseguinte, permitiria ao Legislativo, em uma 

segunda rodada procedimental, deliberar sobre como a política pública pretendida poderá 

ser conformada à vontade constitucional, haja vista a incompatibilidade desta com o 

modelo político anteriormente utilizado.  
                                                

195 Tradução livre do original: “Theories of constitutional dialogue offer an alternative way of filling the 
legitimacy lacuna, because if the political branches of government and the people are able to respond to 
judicial decisions in a dialogic fashion, the force of the countermajoritarian difficulty is overcome, or at the 
very least, greatly attenuated” 
In: BATEUP, Christine. The dialogic promise: assessing the normative potential of theories of constitutional 
dialogue, op. cit., p. 1.110. 
196 Tradução literal do original: 
“Legislative policy making is a complex process, which requires legislators to consider how multiple, 
competing objectives can best be achieved and to make difficult predictions about the impact of particular 
policies on different social actors. Given the unique legislative expertise in relation to such issues, dialogue 
about constitutional meaning emerges when the legislature responds to a judiciary in a way that respects 
judicial pronouncements of principle, but which also allows the legislature to articulate the importance of its 
wider policy objectives.” 
In: op. cit., p. 1151. 
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2.1. O início da teoria: a relação entre Poder Legislativo e o Judicial review com base 

na Charter of rights and freedoms no Canadá 

 

Imperioso reconhecer que o início da teoria do diálogo institucional, ao menos com 

a presente terminologia, se deu em razão da promulgação, no Canadá, da Charter of rights 

and freedoms. 

O Canadá, país de tradição jurídica vinculada à common law, incorporava em seu 

sistema legal a lógica da Supremacia do Parlamento herdada dos britânicos. Foi a reforma 

constitucional que incorporou ao ordenamento jurídico canadense um documento 

denominado Charter of rights and freedoms, mais referido como, simplesmente, Charter, 

que consolidou a lógica da revisão dos atos normativos emanados do parlamento pelo 

Poder Judiciário, ainda que, frise-se, já houvesse no Canadá alguns instrumentos que 

servissem de parâmetro de controle de constitucionalidade dos atos legislativos197.  

Ocorre que, em razão da preocupação de que a mudança constitucional em comento 

acabasse por desnaturar a lógica do sistema de common law presente no Canadá, a 

disciplina institucional criada trouxe consigo inovações capazes de manter com o 

Legislativo, senão a supremacia que então o mesmo exercia, ao menos algum nível de 

destaque e prevalência em suas relações com o Judiciário198. 

                                                

197 Neste sentido, referindo-se ao caso Re Manitoba Language Rights (no qual toda a legislação da província 
de Manitoba desde 1890 seria inconstitucional, em razão da ausência de promulgação, no texto, da versão 
francesa das normas provinciais), Peter Hogg, Alisson Bushell Thornton e Wade Knight afirmam que a 
modulação de efeitos determinada pela Corte Canadense teria sido extremamente polêmica na época em que 
a decisão restou proferida . E, expressamente, afirmam: “este caso judicial não era relacionado à Carta de 
Direitos mas, após esta decisão, a suspensão de efeitos em declaração de inconstitucionalidade restou 
utilizada em inúmeros casos relativos à Carta onde o remédio constitucional ordinário de 
inconstitucionalidade com efeitos imediatos implicaria em sérias consequências, como a impossibilidade de 
se organizar eleições, a soltura de presos que tenham cometido crimes sérios e a destruição de programas 
sociais.” No original: 
“This was not a charter case, but, after the decision, the suspended declaration of invalidity was used in 
several Charter cases where the normal remedy of an immediate declaration of invialiday would rise to 
serious consequences, susch as an inability to hold an election, the release from custody of people who had 
commited serious crimes, and the destruction of a benefical social program”. 
In: HOGG, Peter W; BUSHELL THORNTON, Alisson A.; WRIGHT, Wade K. Charter dialogue revisited: 
or “much ado about metaphors”. In: Osgoode Hall Law Journal 45.1, 2007, p. 14. 
198 Em linha com o exposto, aduz Sérgio Antônio Ferreira Victor: 
“O receio de instituir um modelo de controle que gerasse a criticada supremacia judicial e a preocupação com 
a dificuldade contramajoritária fizeram com que os canadenses não reproduzissem o modelo norte-
americano de judicial review, o que poderia ter sido um caminho natural ante a proximidade dos países. Eles, 
então, buscaram uma construção própria, que levasse em consideração a história constitucional do país e que 
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Pertinente registrar, em um primeiro aspecto, que a seção 1 da Carta afirma, de 

forma categórica, que os direitos previstos naquele diploma legal não seriam absolutos, 

podendo ser restringidos e limitados pela lei. In litteris: 

1. “A carta canadense de direitos e liberdades garante os 
direitos e liberdades nela estabelecidos, sujeitos a limitações 
razoáveis previstas em lei, desde que estas sejam 
demonstravelmente justificadas em uma sociedade livre e 
democrática.199 

 

Ou seja, a Carta se encontra aberta para, por meio da legislação ordinária, ver 

limitados os direitos subjetivos nela prescritos, desde que em limites razoáveis e 

justificáveis. Tal panorama, por si só, já convidaria o Legislativo a, de acordo com as 

políticas públicas por ele idealizadas, dialogar com a Corte, delineando os limites dos 

direitos subjetivos estabelecidos na carta canadense a fim de adequá-los aos propósitos da 

legislação ordinária.  

Destaca-se, ademais, a diminuta abrangência dos parâmetros de controle capazes de 

dar ensejo à judicial review: a Charter canadense, ao contrário do que, por exemplo, ocorre 

no direito brasileiro, apresenta um rol de princípios bastante reduzido, que busca restringir 

as legislações ordinárias apenas em questões específicas e voltadas para a preservação dos 

direitos e garantias individuais. Trata-se, ao invés de uma constituição analítica, de uma 

carta de direitos que se apresenta bastante comedida nas determinações por ela 

rigidificadas. 

Para além da limitação em relação às matérias nas quais o legislador ordinário tem 

sua obra controlada, devemos considerar ainda que o arcabouço positivo que dá 

sustentação à Charter permite aos legisladores uma série de subterfúgios para fazerem 

valer suas vontades políticas. E, dentre essas possibilidades, destaca-se - senão pela 

reiteração de sua utilização, ao menos pelo nível de arbitrariedade por ela conferido ao 

parlamento - a disposição contida na seção 33 da Declaração de Direitos. Senão vejamos: 

                                                                                                                                              

acomodasse suas necessidades e evitasse os problemas que conseguiam antever. Foi instituído um modelo 
que evitava um monólogo judicial sobre a constituição, nos moldes norte-americanos, e viabilizava o diálogo 
entre a corte e o parlamento, com a possibilidade de superação da decisão judicial por parte do Legislativo”  
In: Diálogo institucional, democracia e Estado de Direito: o debate entre o Supremo Tribunal Federal e o 
Congresso Nacional sobre a interpretação da Constituição. 2.013. Tese (Doutorado em Direito) – 
Departamento de Direito do Estado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p, p. 147. 
199 Trata-se de tradução livre do presente dispositivo, no original:  
“The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only 
to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic 
society.” 
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“Exceção à aplicação onde houver declaração expressa 
33. (1) O parlamento ou o legislativo de uma província podem 
expressamente declarar por meio de um Ato do Parlamento ou da 
Legislatura, conforme for o caso, que aquele ato ou previsão 
deverá vigorar inobstante o que está disposto na seção 2 ou nas 
seções 7 a 15 desta Carta 
Operação da exceção 
(2) Um ato ou uma previsão de um ato a respeito da qual a 
declaração tenha sido feita por meio desta seção deverá operar 
seus efeitos normalmente, exceto em relação à exceção referida. 
Limitação de cinco anos 
(3) Uma declaração feita mediante o disposto na subseção (1) deve 
cessar seus efeitos cinco anos após o início da sua vigência, ou 
antes disso se assim estiver disposto na declaração. 
Repromulgação 
(4) O parlamento ou o legislativo de uma província poderão 
repromulgar uma declaração feita com base na subseção (1) 
Limitação de cinco anos 
(5) O disposto na subseção (3) se aplica em relação à 
repromulgação realizada com base na subseção (4).”200. 

 

A faculdade garantida ao Parlamento ou aos órgãos legisladores provinciais que se 

encontra prevista na seção 33 da Carta os coloca, a princípio, em uma posição de primazia 

perante o exercício de controle dos atos legislativos pelo Poder Judiciário. Ora, a 

prerrogativa de imunizar a legislação editada no caso de quaisquer questionamentos 

fundamentados nos direitos contidos nas seções 2 ou 7 a 15 da Carta, impedindo-a de ser 

controlada por meio de judicial review, notadamente poria o Poder Legislativo em uma 

posição de destaque nas relações entre ele e os órgãos de controle jurisdicional. 

A realidade prática, contudo, não teria demonstrado tal preponderância. De início, 

vale ressaltar que o ônus político de se promulgar uma legislação que reconheça, em 

alguma medida, sua incompatibilidade (ou, ao menos, uma significativa desconfiança de 

incompatibilidade) com a Carta de Direitos se coloca como evidentemente elevado, de tal 

                                                

200 Tradução livre do original: 
“Exception where express declaration 
33. (1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the 
legislature, as the case may be, that the Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision 
included in section 2 or sections 7 to 15 of this Charter. 
Operation of exception 
(2) An Act or a provision of an Act in respect of which a declaration made under this section is in effect shall 
have such operation as it would have but for the provision of this Charter referred to in the declaration. 
Five year limitation 
(3) A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after it comes into force or 
on such earlier date as may be specified in the declaration. 
Re-enactment 
(4) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made under subsection (1). 
Five year limitation 
(5) Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made under subsection (4).” 
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maneira que os poderes legislativos central e provinciais do Canadá têm deixado de 

exercer tal possibilidade201.  

Mediante tal dificuldade, são raros os casos em que os legislativos canadenses 

optam por fazer incidir sua prerrogativa e, nestas hipóteses, normalmente o utilizam apenas 

para garantir que a reedição de uma norma anteriormente promulgada e afastada pelo 

Judiciário seja, desta feita, mantida.  

No artigo de Hogg e Bushell, que deu origem à toda a teoria do diálogo 

institucional, cita-se exemplo no qual houve o exercício do poder de imunização 

legislativa. Tal situação ocorreu quando, tendo visto que determinada disposição legal de 

proteção ao uso da língua francesa restou afastada pelo poder judiciário canadense, a 

província do Quebec teria reeditado aquela disposição, por meio de sua assembleia local, 

blindando-a de eventual nova discussão perante o Judiciário. 

Ao nosso ver, trata-se de exceção que confirma a regra: conforme já apontado, o 

ônus político de determinar a imunização de uma lei, reconhecendo-a contrária à proteção 

de minorias prevista na Carta de Direitos, é bastante elevado. A utilização do veto ao 

controle judicial, no caso em tela, se deu em circunstâncias político-sociais únicas: trata-se 

o Quebec de província com cultura própria em relação ao restante do Canadá, em razão de 

sua colonização ter sido realizada pelos franceses. Tal origem diferenciada em relação ao 

restante do país, inclusive, acarreta movimentos separatistas, que buscam a desvinculação 

da região em relação ao “Canadá britânico”.  

Foi dentro de tais circunstâncias que o exercício da seção 33 se fez possível: neste 

caso específico e excepcional, o legislativo provincial, longe de carregar ônus político 

decorrente de sua deliberação, acabou por defender posição cara à maioria da população 

quebequense, condizente com o nacionalismo da região.  Visto de outra forma, o eventual 

incômodo com a posição do legislativo quebequense ocorreu fora da província e, por 

conseguinte, do colégio eleitoral dos parlamentares. Assim, é razoável supor que a 

utilização da seção 33 por parte do Quebec ocorreu em circunstâncias excepcionais. 
                                                

201 Sérgio Victor especula em sua tese se a mera existência de um caminho institucional para a superação da 
decisão de inconstitucionalidade não seria suficiente para a obtenção de uma postura mais dialógica por parte 
dos Tribunais:  
“Pode ser que a institucionalização do diálogo institucional, com a previsão normativa da possibilidade de 
superação de uma decisão da suprema corte pelo poder legislativo signifique uma forma de constranger 
previamente o poder do judiciário em seu exercício dessa nova atribuição”  
In: op. cit, p. 145. 
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De todo modo, a Carta preveria ainda outras particularidades202 que garantiriam ao 

parlamento, segundo o entendimento inicial de Hogg e Bushell, especial destaque em sua 

relação institucional com o judiciário, impedindo uma supremacia dos órgãos de controle e 

permitindo um diálogo entre iguais. 

A Carta prevê expressamente em suas seções 9 e 12 que, na ocorrência de 

desproporcionalidade entre o benefício pretendido pela legislação promulgada e a restrição 

aos direitos e liberdades por ela impostos, os Tribunais haveriam de declarar a 

inconstitucionalidade do ato normativo.  

Ou seja, grande parte da atuação de controle jurisdicional das leis no Canadá ocorre 

em razão não da elaboração per se de determinada política pública prevista em lei, mas sim 

em razão de eventuais descompassos entre as restrições aos direitos previstos na Carta e os 

benefícios advindos daquela política. 

O artigo de Hogg e Bushell cita como exemplo de tal situação a existência de 

determinada legislação que dava às mães solteiras benefícios sociais custeados pelo 

Estado. Aquela lei específica teria sido derrubada pelo Judiciário, a pretexto de realizar 

discriminação de gênero ao garantir às mães solteiras maiores direitos do que aos pais 

solteiros. Para que fosse possível tal derrubada, era imperioso que a Corte informasse 

claramente os motivos da decisão, demonstrando onde haveria ocorrido excessos por parte 

do Legislativo. E, ao explicitar tais motivos (no caso, a discriminação de gênero), a 

sentença permitiu ao legislativo revisar a questão, aprimorando a legislação de forma a 

torná-la compatível com o que restava disposto na Carta. 

Frise-se que ao declarar a inconstitucionalidade da lei reputada inválida em face da 

Carta ao invés de simplesmente suprir as razões de invalidade observadas, o Judiciário 

demonstrou deferência à autoridade parlamentar e respeito à legitimidade democrática. O 

fez reconhecendo que caberia ao parlamento a revisão da política pública atacada, 

analisando se esta se mantinha politicamente conveniente ao ser compatibilizada com as 
                                                

202  Também neste sentido, temos Sérgio Victor: 
“Após as declarações de inconstitucionalidade, na maior parte das vezes o parlamento respondeu à decisão da 
corte por meio daquilo que chamaram de sequência legislativa. Essa legislative sequel não é necessariamente 
a utilização da seção (33) da Carta, mas alguma resposta do parlamento à decisão do judiciário. Nesse 
sentido, a resposta pode ser a aprovação de uma nova lei que encampe as objeções feitas pela corte e 
restabeleça a política pública almejada por outra via; pode também ser uma clara aquiescência do legislativo 
relativamente à decisão da corte, uma vez que os autores afirmam que do diálogo logicamente pode advir um 
acordo, entre outras hipóteses. A exigência que fazem quanto à consideração da concordância do parlamento 
como fruto do diálogo é apenas que a resposta seja uma reação consciente nesse sentido”.  
In: op. cit., p. 149. 
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previsões da Carta ou, ao contrário, se esta compatibilização desnaturaria a política pública 

a ponto de torná-la inviável ou indesejável203. Em concreto, deu-se ao parlamento a 

possibilidade de deliberar sobre a pertinência da extensão do benefício originalmente 

previsto às mães solteiras também aos pais solteiros ou, ao revés, se seria o caso de 

suprimir tal benefício do ordenamento jurídico de forma indistinta. De uma forma ou de 

outra, estaria observado o princípio da não-discriminação positivado na Carta de Direitos. 

No caso em tela, o Legislativo canadense optou por editar nova lei, garantindo a qualquer 

genitor solteiro o acesso aos benefícios daquela política pública. 

Há inclusive decisões proferidas pela Corte Constitucional que suspenderiam sua 

eficácia, a fim de dar ao parlamento tempo de revisar a legislação incompatível com a 

Carta. Ou seja, nas hipóteses de uma decisão mais ativista, há uma série de casos204 nos 

quais a corte tem prestado deferência ao legislativo, permitindo que este seja capaz de 

rediscutir sua política pública antes da legiferação judicial205. 

O que se observa, por conseguinte, é que na visão de Hogg e Bushell o modelo de 

revisão judicial previsto na Carta de Direitos não permite uma preponderância por parte do 

judiciário mas, ao invés disso, possibilita por meio de seus critérios dialógicos de controle 

jurisdicional das normas uma maior congruência entre o produto final legislativo emanado 

do Parlamento e as disposições contidas na Carta de Direitos.  

São as rodadas sucessivas e a abertura do Judiciário à novos procedimentos 

legislativos (ao não exercitar a prerrogativa da última palavra) que possibilitam a 

implementação do diálogo institucional. E é neste sentido, aliás, que Manfredi e Kelly, 

críticos do artigo de Hogg e Bushell, nos ensinam que “a essência funcional do diálogo se 

                                                

203 Tal posição de deferência por parte da corte, no entanto, não é universal. No caso Vriend, por exemplo, a 
Corte teria optado por realizar uma decisão aditiva, de tal maneira a realizar uma interpretação conforme com 
ampliação do alcance normativo. No caso em questão, a Corte teria entendido que a província de Alberta, ao 
elaborar estatuto de direitos humanos contrário à discriminação que não contivesse expressamente vedação 
ao comportamento discriminatório em razão de orientação sexual, teria incorrido em inconstitucionalidade. 
Ao invés de nulificar todo o estatuto, entendeu por bem ampliar o alcance da lei para contemplar a 
discriminação por orientação sexual. Sobre o julgado, v. MATHEN, Carissima. Dialogue theory, judicial 
review, and judicial supremacy: a comment on “Charater Dialogue Revisted”. In Osgoode Hall Law Journal 
45.1, 2007, p. 127.  
204 Ver nota de rodapé “79” da obra citada de Mathen. 
205 Tal situação, no entanto, teria sido alvo de críticas. Afinal, “não é exagerado descrever a suspensão de 
declarações de invalidade em face da Constituição como, essencialmente, uma forma de suspensão da própria 
Constituição”. No original: “It is hardly an exaggeration to describe suspended declarations of invality as 
essentially suspending the constitution itself”. In: MATHEN, Carissima. Op. cit., p. 144 
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revela na possibilidade dos legislativos de reverter, modificar ou evitar a nulificação 

judicial através da promulgação de leis alternativas”206. 

Assim, fato é que Hogg e Bushell acabaram por desenvolver sua ideia de diálogo 

institucional tendo por base uma estrutura procedimental constitucionalmente positivada, 

capaz de suportar múltiplas rodadas de discussão (“legislative sequels”) e de possibilitar 

que a atuação de um dos poderes tenha resposta do outro.  

Assim, com base nesta cooperação entre os Poderes Judiciário e Legislativo, 

haveria de acontecer um incremento na qualidade legislativa canadense, ao menos no que 

se refere àquilo potencialmente conflitante com a Carta de Direitos. Ou ainda, de acordo 

com expressão do Justice Iacobucci, que se aproveita da discussão realizada no artigo de 

Hogg e Bushell, o diálogo institucional canadense propiciaria um equilíbrio entre os 

direitos individuais e os propósitos comuns do povo e permitiria um discurso democrático 

mais sofisticado e amplo. Assim, e conforme ensina Victor: 

“O importante na conclusão de Hogg e Bushell é que eles tentaram 
comprovar que o judicial review, nos termos em que exercido no 
Canadá, não significa uma barreira à atividade legislativa e à 
vontade da maioria, mas o início de um processo dialógico entre 
instituições encarregadas de interpretarem a Carta e de 
promoverem as políticas públicas que irão implementar os direitos 
que dela constam. Para os autores a decisão judicial teve o condão 
de conclamar o legislativo a um debate qualificado e público sem, 
no entanto, vinculá-lo às suas interpretações, uma vez que a seção 
(33) da Carta possibilita que o parlamento supere a decisão 
judicial”207. 

 

De todo modo, e mesmo no ambiente institucionalizado na qual se dá o 

relacionamento entre os poderes constituídos havido no Canadá, há uma série de críticas à 

efetiva ocorrência de diálogo. Vejamos: 

De início, os já mencionados Manfredi e Kelly afirmam que, se de um lado, a 

metáfora do diálogo consiste em uma defesa poderosa do controle judicial dos atos do 

parlamento, na medida em que o coloca como um instrumento de governança democrática, 

de outro, e inobstante eventuais falhas metodológicas apresentadas por Hogg e Bushell, 

haveria ainda uma inegável supremacia por parte do Judiciário na relação institucional 

                                                

206 Tradução livre do original: “The functional essence of this dialogue is the ability of legislatures to reverse, 
modify, or avoid judicial nullification through the enactment of alternative statutes.”. 
In: MANFREDI, Christopher P.; KELLY, James B. Six degrees of dialogue: a response to Hogg and 
Bushell. In: Osgoode Hall Law Journal 37.3, 1999, p. 514. 
207 VICTOR, op. cit., pp. 149-150. 
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existente entre ele e os poderes legislativos central e provinciais, especialmente nos casos 

em que não houvesse resposta destes às deliberações judiciais que tenham nulificado os 

atos legais deles emanados208. 

Carissima Mathen, apesar de reconhecer que o controle judicial das leis não é forte 

no Canadá por conta de algumas questões estruturais do Direito Constitucional daquele 

país, estabelece que a utilização da terminologia “diálogo” indica uma postura benéfica em 

relação à Corte Canadense, que não é unanimemente considerada pelos constitucionalistas 

de lá209. Afirma que a palavra “diálogo” remete à cooperação, troca e moderação mútua, 

mas esta não seria a realidade canadense. O fato do judicial review canadense não ser forte 

e, portanto, garantir algum nível de deferência ao legislativo não importaria em igualdade 

entre as instituições, tal qual a palavra “diálogo” pretenderia demonstrar.  

Mais do que isso, para a autora, a Corte canadense teria se apropriado da palavra 

“diálogo” para legitimar uma postura mais ativista. Neste sentido, o trabalho de Hogg e 

Bushell teria influenciado negativamente a corte, pelo que a autora afirma “que a 

apropriação do termo pela corte não conseguiu nada, exceto tornar seu significado 

incoerente”210.  

                                                

208 “Nem todas as sequencias legislativas evidenciam diálogo com a Carta, mas apenas aquelas que 
representem uma resposta positiva dos atores legislativos em face da nulificação judicial. 
(...) 
Enquanto sequências legislativas negativas são ações legitimas por parte dos atores democráticos, elas 
ensejam uma relação hierárquica entre os juízes e os legisladores, já que quando o legislativo se conforma 
com a solução do judiciário, permite que a interpretação deste não seja contestada.”  
Tradução livre do original: “Not all legislative sequels are evidence of Charter dialogue, but only those that 
represent a positive response by legislative actors to judicial nullifications. 
(...) 
While negative legislative sequels are independent actions on the part of democratic actors, they ensure a 
hierarchical relationship between judges and legislators because legislative compliance through legislative 
sequels allows the judiciary’s interpretation of the Charter to go unchallenged”. 
In: MANFREDI, Christopher P.; KELLY, James B. Op. cit., p. 525. 
209 Neste sentido, é válido transcrever o trecho em que ela afirma: “I have argued elsewhere that ‘dialogue’ 
casts the Court in a more benign light than the power-mad institution commonly invoked by opponents of 
judicial activism”. In: op. cit., p. 127. 
Em tradução livre: “Tenho argumentado em outros ambientes que ‘dialogo’ evoca à Corte uma luz mais 
positiva do que ‘instituição louca por poder’, expressão comumente trazida pelos oponentes do ativismo 
judicial.” 
210 No original: “I believe that the Court’s appopriation of the term has achieved nothing except to render its 
meaning incoherent”. In.: op. cit., p. 130. 
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E continua, afirmando que “no fim, reflete se a noção de diálogo conseguiu algo 

mais do que fornecer às cortes uma palavra conveniente com a qual pode situar sua própria 

discussão sobre a revisão judicial dos atos legislativos”211. 

Mathen afirma, ademais, que a abertura presente na seção 1, estabelecedora da 

possibilidade de restrição legal aos direitos previstos na Carta, não significaria um reforço 

à supremacia do parlamento. Para ela, tal abertura existiria por um dos dois motivos 

doravante elencados: a. O parlamento teria melhores informações para a gestão pública, às 

quais as cortes normalmente não têm acesso; ou b. As políticas públicas estariam sendo 

mantidas no parlamento por uma questão de coerência constitucional, garantida pela Carta. 

Em qualquer destes casos, o fato de o Judiciário ser o efetivo guardião da constituição 

canadense e, como tal, intérprete último da carta, neutralizaria por completo qualquer 

aparência de supremacia do parlamento212. Para a autora, a seção 1 teria como finalidade 

resguardar princípios fundamentais de igualdade e dignidade, independentemente de 

eventual ânsia de se estabelecerem direitos sociais que atropelasse tais valores. Finalmente, 

Mathen discorre que a Suprema Corte tem usado seus poderes interpretativos de forma 

bastante intensa, o que não se coadunaria com uma postura aberta ao diálogo213. 

Christine Bateup, por sua vez, é menos crítica às teorias dialógicas. A professora 

afirma que a proliferação de teorias do diálogo institucional originadas no Canadá teria se 

dado em razão do potencial das mesmas de resolverem o déficit de legitimidade 

democrática associado ao Poder Judiciário; isso pois, através do diálogo institucional, os 

juízes, a princípio, se envolveriam em uma conversação dialética, interconectada e 

interativa sobre o sentido da Constituição. 

As teorias dialógicas mais promissoras para o desenvolvimento do debate, segundo 

a professora Bateup, seriam aquelas pautadas no “equilíbrio” ou na “parceria”. As 

primeiras enfocariam a capacidade do judiciário de facilitar a toda a sociedade o debate 

                                                

211 No original: “in the end, I wonder whether the notion of dialogue has acoomplished much more than 
provide the courts with a convenient cath-all within whch to situate its own discussions of judicial review”. 
In: op. cit., p. 131. 
212 Neste sentido, “as várias formas de deferência (n. do a.: da corte para com o legislativo) não desnaturam o 
fato de que, no fim, a Corte permaneça sendo o arbitro final sobre se a Carta foi ou não adequadamente 
respeitada”. Em tradução livre do original: “the variable levels of deference do not disturb the fact that, in the 
end, the Court remains the final arbiter of wheter the Charter has been adequately respected”. 
In: MATHEN, Carissima. Op. cit., p. 145 
213 “In some cases the Supreme Court has used its interpretive powers to read into laws complex 
interpretations, limitations, and exemptions that are difficult to reconcilie with the text of the statute.”. Op. 
cit., p. 144. 
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constitucional, sendo certo que, quando a Corte acabasse por “ultrapassar os limites 

socialmente aceitáveis”, as forças políticas acabariam forçando um retorno ao equilíbrio 

com uma retratação do posicionamento pretoriano214, enquanto as segundas abrangeriam as 

distinções entre as funções típicas do Legislativo e do Judiciário permitindo, contudo, que 

por meio da técnica da fundamentação de suas decisões, o judiciário demonstrasse os 

motivos da inconstitucionalidade por ele declarada, indicando ao Legislativo formas de 

compatibilizar, em uma segunda proposição legislativa, os preceitos normativos 

pretendidos com aquilo que determinaria a Lei Maior (para tanto, a corte se utilizaria do 

chamado judicial advice-giving215). 

Finalmente, e tendo em vista o desenvolvimento do tema após a publicação de seu 

primeiro artigo, os próprios autores originários do conceito de diálogo institucional 

revisitaram sua teoria. Peter Hogg e Allison Bushell, agora também acompanhados por 

Wade Wright, iniciam seu novo artigo mitigando a ideia de diálogo que, outrora, fora por 

eles desenvolvida.  

Inicialmente o diálogo institucional consistiria em uma efetiva discussão entre 

iguais; no novo artigo, porém, a ideia restou reduzida a uma “metáfora”: se os autores 

continuam a insistir no fato de que a revisão judicial das leis pela Corte não se trata de um 

exercício da última palavra, o artigo novo ao menos reconhece a implementação, no 

                                                

214 Nas palavras da autora, “Quando uma decisão é proferida, ela está sujeita à discussão e ao debate pela 
sociedade. Ao longo do tempo, se houver discordância suficiente da sociedade acerca da decisão, nova 
legislação poderá ser promulgada, desafiando aquela decisão e a testando em um sentido mais concreto. 
Como resultado, a Corte pode acabar por reconsiderar e remodelar sua decisão (...) Ao longo do tempo, esse 
processo produziria um equilíbrio constitucional relativo e duradouro, que seria largamente aceito por todos 
os participantes da discussão”. No original: 
“When a decision is rendered it is subject to discussion and debate within society. Over time, if there is 
enough popular disagreement with the Court’s ruling, new legislation may be passed and legal challanges 
brought that test the finality of the decision in a more concrete sense. As a result of this dissent and debate, 
the Court may ultimately come to reconsider and refashion its decision (...). Over time, this process produces 
a relatively enduring constitutional equilibrium that is widely accepted by all the participants in the national 
discussion”  
In: op. cit., p. 1159 
215  Bateup afirma que “o aconselhamento judicial poderia essencialmente ser redescrito como uma teoria que 
encoraja juízes ativistas a falarem aos ramos políticos do governo sobre como interpretar a constituição. 
Enquanto os juízes podem não derrubar imediatamente a legislação que não satisfaça seus entendimentos 
constitucionais, seus conselhos seriam uma forma de informar ativamente que eles declararão a 
inconstitucionalidade da lei no caso dela não ser modificada para se conformar aos padrões aceitáveis pela 
Corte.” Tradução livre do original: 
“(...) judicial advice-giving can essentially be re-described as a theory that encourages activist judges to tell 
the political branches of government how to interpret the Constitution. While judges may not immediately 
strike down legislation that does not satisfy their constitutional understandings, their advice is a form of 
actively serving notive that they will do so in the future if legislation is not amended in accordance with 
standards acceptable to the Court”. Op. cit., pp. 1127-1128. 
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Canadá, de um efetivo Controle de Constitucionalidade, com toda a lógica de destaque às 

cortes, inerente a este instituto.  

Assim, o novo enfoque dado pelos autores, longe de simplesmente colocar a 

questão do diálogo como substituta da lógica de supremacia da Constituição a ser garantida 

pela Corte Constitucional, busca justificar a existência da revisão judicial dos atos 

legislativos legitimando-a pela teoria desenvolvida. Em alguma medida, por conseguinte, 

os autores aceitam a crítica elaborada por Carissima Mathen. 

De um modo ou de outro, e independentemente das críticas à teoria do diálogo 

institucional, é evidente que há um consenso no sentido de que uma maior interface entre 

as diversas instituições políticas no procedimento de legiferação cria um acréscimo de 

legitimidade, tornando compatíveis as deliberações majoritárias com os critérios 

substantivos existentes na Constituição. A discordância dos autores, por conseguinte, resta 

limitada a discussão se houve ou não superação da teoria da última palavra, bem como 

acerca de qual seria a instituição preponderante na estrutura dialógica prevista na Carta de 

Direitos Canadense. 

 

2.2. O conceito de diálogo institucional 

 

Como bem se pode observar, a lógica de deliberação institucional através do 

diálogo é dotada de polêmica até mesmo no país onde ela se desenvolveu. De todo modo, é 

fato que grande parte das discussões decorre de uma multiplicidade de teorias relacionadas 

ao diálogo entre as Cortes Constitucionais e os Legislativos.  

Nada mais natural: a questão da última palavra é tema de grande fixação 

doutrinária216, na qual uma parte dos constitucionalistas advoga em prol do Controle de 

                                                

216 Conrado Hubner Mendes coloca que: “A questão é invariavelmente enquadrada pela seguinte questão: 
pode um órgão não eleito e não responsabilizável perante a sociedade ter a última palavra acerca do sentido 
da constituição e declarar nulos os atos de legisladores eleitos? Outras formulações também têm sido 
comuns. Quem deve ter a última palavra, parlamentos ou cortes? Quem deve ser a autoridade democrática 
final? 
‘Última palavra’, ‘palavra final’ e ‘autoridade final’ são expressões radicais. Elas são abundantes na literatura 
constitucional, e revelam o desejo de se localizar a soberania estatal interna, a fonte da qual emergirão 
respostas definitivas para as perguntas de ação e coordenação coletiva. Os imperativos de ordem e 
estabilidade demandam essa solução. A democracia e o Estado de Direito precisam disso.” 
No original: “The buck of this debate is invariably framed by the following question: can unelected and 
unaccounted judges have the last word upon the meaning of the constitution and overrule the acts of elected 
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Constitucionalidade e outra, minoritária, defende a Supremacia do Parlamento. De um 

modo ou de outro, é fato que a discussão provoca paixões, de tal maneira que a proposta de 

uma solução de compromisso capaz de compatibilizar as duas vertentes de pensamento tem 

sido amplamente discutida (especialmente nos países da Common Law), o que, por sua vez, 

provoca ambiguidades e desencadeia inúmeras vertentes teóricas. 

Na medida em que o presente trabalho intenta analisar o procedimento de 

elaboração das leis através do diálogo, é metodologicamente evidente que se torna 

necessária a explicitação de qual o conceito de diálogo aqui adotado. 

Nos aproveitaremos, para tanto, da classificação criada por Fabrício Contato Lopes 

Resende em sua tese doutoral217, que diferencia os conceitos de diálogo fraco e diálogo 

forte para, então, e especificamente em relação ao último, conceituar as premissas que 

entendemos intrínsecas ao diálogo institucional. 

 

2.2.1. O conceito fraco de diálogo 

 

Como bem se denota do decorrer da presente tese, não é mais possível a aplicação 

de uma teoria da separação dos poderes que estipule uma segregação rígida e engessada, 

sem permitir pontos de contato entre a atuação de um ou de outro dos poderes constituídos 

ou a ocorrência de espaços nos quais haverá intersecções. 

O bom funcionamento governamental pressupõe que as diferentes searas do poder 

político não apenas se restrinjam, mas, à bem das prestações positivas a serem realizadas 

pelo Estado pós-liberal, também interajam218 de modo a possibilitar a gestão de políticas 

públicas e assistenciais219. 

                                                                                                                                              

legislators? Other formulations have also been common. Who should have the final say, parliaments or 
courts? Who should be the ultimate democratic authority? 
‘Last word’, ‘final say’ and ‘ultimate authority’ are radical expressions. They all abound in the literature. 
They revel a desire to locate the internal soverign, the source from which definitive answers for the demands 
of collective action and coordination will emerge. The imperatives of order and stability call for such 
settlement. Democracy and the rule of law need that”  
In: MENDES, Is it all about the last word?, op. cit., p. 69 
217 RESENDE, Fabricio Contato Lopes. Diálogo Institucional entre os Poderes Legislativo e Judiciário por 
meio do controle de constitucionalidade dos atos normativos do Congresso Nacional pelo STF no período de 
1988 a 2013. 2.017. Tese (Doutorado em Direito) – Departamento de Direito do Estado – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 
218 Tal interdependência, aliás, é muito bem explicada por José Levi Mello do Amaral Júnior, que nos ensina 
que “(...) dentre os vários possíveis, o melhor significado da expressão ‘divisão dos poderes’ – melhor do que 
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Assim, as relações institucionais ordinárias existentes entre os diferentes poderes, 

que interagem entre si por suas funções atípicas ou ainda em razão de interdependência, 

consistiriam no que restou denominado por como “conceito fraco de diálogo”: 

“Em sentido fraco, o termo diálogo é empregado para se referir à 
simples interação entre os Poderes do Estado que consiste em 
decorrência necessária do funcionamento da separação de poderes 
ao longo do tempo. Há diálogo nesse sentido fraco quando a 
decisão de um Poder produz algum efeito na órbita de outro Poder. 
O diálogo nesse sentido é um fenômeno que ocorre 
independentemente da consciência ou da intenção dos agentes 
envolvidos, ou de as razões em que se baseiam as decisões estarem 
exteriorizadas. Assim, está abarcada por essa noção de diálogo 
mesmo posturas adversariais, que pretendem impor uma 
orientação sem abertura para persuasão recíproca”220. 

 

Neste sentido, qualquer situação de correlação funcional entre os poderes 

acarretaria um exercício fraco do diálogo. Situações como a iniciativa legislativa 

extraparlamentar (excetuando-se, nesta seara, a iniciativa popular), exercício do veto pelo 

Executivo, ou controles legislativos exercidos sobre outro poder (pela ocorrência, por 

exemplo, de Comissões Parlamentares de Inquérito, de análises da atuação governamental 

pelos Tribunais de Contas ou, mais do que isso e muito em voga nesta Nova República, do 

julgamento dos crimes de responsabilidade ocasionadores do chamado impeachment) 

acabariam por ser abrangidas neste conceito. 

                                                                                                                                              

separação – é aquele que denota repartição de poderes entre órgãos diversos, não tanto para isolá-los 
recirporcamente, mas para consentir o controle de uns sobre os outros (...)”. In: op. cit., p. 128. 
Também sobre o assunto, temos Sérgio Victor, que nos ensina que: 
“A independência recíproca dos poderes — os organismos incumbidos do exercício de cada uma das três 
funções do Estado — não significa a inexistência de pontos de contacto entre eles, no desempenho de suas 
tarefas. Ela não exclui que os poderes, no desempenho harmônico de suas funções específicas, colaborem 
entre si relativamente ao exercício de uma delas, bem como não impede que eles, secundariamente, 
pratiquem certos atos que em teoria não pertenceriam à sua esfera de competência. Implica apenas uma 
principalidade. Cada poder desempenha principalmente uma função, sem que lhe seja absolutamente proibido 
a imissão noutra.”  
VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira, op. cit., pp. 151-152. 
Neste mesmo sentido, em sua dissertação de mestrado, Juliana Brescansin Demarchi afirma que: “A 
organização das funções efetiva-se pela sistematização de características comuns. Note-se, por outro lado, 
que a caracterização de cada órgão não se dá pelo exercício de funções exclusivas e privativas, mas, antes, 
pelo exercício de uma função precípua, combinada com funções atípicas, tanto quanto lhe é deferido pelas 
normas que substantificam a decisão política do Estado.” 
In: DEMARCHI, Juliana Brescansin. Op. cit, p. 19. 
219 Como bem nos ensina Arguelhes, “Em um regime de separação de poderes, essas instituições judiciais 
atípicas necessariamente decidem em interação com os outros poderes políticos. No mínimo, dependem de 
comportamentos desses outros agentes no sentido de obedecer às suas decisões, que não podem fazer cumprir 
por conta própria”  
In: ARGUELHES, op. cit, p. 6. 
220 RESENDE, Fabricio Contato Lopes, op. cit., p.19. 
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Outro exemplo relevante, aliás, diz respeito à utilização da Representação de 

Inconstitucionalidade, prevista no art. 34, IV da Constituição Republicana. Por este 

instituto, o Presidente da República necessariamente haverá de interagir com o Supremo 

Tribunal Federal para, autorizado por este em ação de controle de constitucionalidade 

concentrado e concreto (eis a única ação que pode, em conjunto, assim ser adjetivada), 

intervir em Estado da Federação que descumpra alguma das hipóteses previstas no 

mencionado dispositivo. 

Importante ressaltar que, tal qual mencionado na citação supra, não há que existir 

aqui uma consciência de diálogo: o próprio exercício natural das funções atípicas ou 

correlacionais seria suficiente para caracterizar tal forma fraca de relacionamento 

dialógico, independentemente da intenção dos poderes nele envolvidos. 

 

2.2.1.1. A “experiência histórica” da superação da inconstitucionalidade no Brasil – 

modalidade fraca de diálogo? 

 

Como bem se observou, o desenvolvimento da teoria do diálogo no Canadá se deu 

em virtude de uma previsão constitucional expressa, que mostraria um caminho 

institucional pelo qual os Poderes Legislativo e Judiciário seriam capazes de se relacionar 

na busca de uma determinada elaboração legislativa. Tal modelo, que seria calcado no que 

a doutrina denominou de “rodadas procedimentais sucessivas”, importaria na possibilidade 

de reinício do processo de legiferação, inclusive com a viabilidade de uma superação 

absoluta, por parte do legislativo, da inconstitucionalidade aduzida pelo judiciário. 

É importante ressaltar, a esse propósito, que o Brasil já teve, em seu ordenamento 

jurídico, a possibilidade de superação da inconstitucionalidade por parte dos demais 

poderes, ainda que a solução de engenharia constitucional aqui apresentada fosse diferente 

daquela desenvolvida no contexto canadense. 

Dentro da Carta Constitucional de 1.937 outorgada por Getúlio Vargas, existia 

disposição contida no artigo 96 que, in litteris, assim determinava: 

Art. 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus 
Juízes poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou de ato do Presidente da República. 
Parágrafo único - No caso de ser declarada a inconstitucionalidade 
de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária 
ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional 
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de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la 
novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois 
terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a 
decisão do Tribunal.    

 

De início, é imperioso destacar que tal disposição se refere ao modelo de controle 

difuso de constitucionalidade. O modelo de controle de constitucionalidade concentrado, 

ao menos no que se refere à legislação federal (quanto às legislações estaduais, ver tópico 

4.2., Parte III do presente trabalho), foi introduzido no Brasil apenas e tão somente na 

Constituição de 1.946, por Emenda Constitucional promulgada em 1.965. 

Quanto ao caput do indigitado artigo 96, é pertinente ressaltar que a disposição ali 

existente em nada contrasta com nossa tradição constitucional. Frise-se que na própria 

Constituição Federal de 1.988 está contida disposição semelhante, conforme se observa de 

seu art. 97221. Tal norma se refere à chamada “reserva de plenário” e, no direito positivo 

atual, se difere do que restou disposto em 1.937 apenas em relação à possibilidade de 

delegação interna corporis da prerrogativa de declaração de inconstitucionalidade dos atos 

normativos para o órgão especial do Tribunal, bem como da abrangência do objeto 

controlável (em 1.937, os atos normativos se limitavam àqueles do Presidente da 

República; atualmente, qualquer ato normativo do Poder Público poderá vir a ser 

analisado). 

No que se refere ao parágrafo único do art. 96 da Constituição de 1.946, por sua 

vez, o que se observa é a faculdade dos poderes legislativo e executivo, em conjunto, 

afastarem a inconstitucionalidade eventualmente pronunciada pelo Poder Judiciário. 

É pertinente analisarmos as particularidades relacionadas ao ingresso da Carta de 

1.937 no Ordenamento Jurídico-Constitucional. De início, ela seria outorgada pelo 

Presidente da República e, posteriormente, se daria convocação para que a população se 

manifestasse, através de plebiscito, quanto a anuência ou não à nova ordem constitucional. 

Enquanto isso, o Presidente da República teria poder discricionário para exercer suas 

decisões políticas, sem que estivesse, para tanto, efetivamente limitado às determinações 

contidas na Carta.  

                                                

221 Art. 97, CF/88: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público.  
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A possibilidade de exercício de poder irrestrito pelo Presidente da República pode 

ser observada até mesmo em razão da disposição contida no art. 178, que dissolveu os 

poderes legislativos de cada um dos entes federativos até que se realizasse o plebiscito 

previsto no art. 187. 

Ocorre que, jamais tendo ocorrido o plebiscito, e estando o Presidente Getúlio 

Vargas livre de amarras pelas próprias circunstâncias político-fáticas então existentes, o 

que houve foi que as disposições contidas no texto constitucional jamais foram 

cumpridas222. O presidente, por meio de decretos, se utilizou da prerrogativa contida no art. 

96, par. único, afastando determinadas inconstitucionalidades aferidas pelos tribunais sem 

qualquer restrição política advinda do Legislativo223. 

De todo modo, e independentemente do fato de jamais ter ocorrido a dinâmica de 

interação entre os poderes contida no art. 96 da Carta de 1.937, é pertinente analisarmos 

algumas questões relacionadas à potencialidade de diálogo ali existente. 

Os parâmetros de afastamento da decisão judicial de inconstitucionalidade da lei 

federal se dariam, em conformidade com o indigitado artigo, em razão da análise do “bem-

estar do povo”, ou da “promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta”. Assim, o 

diálogo em questão era composto por participantes “de ouvidos moucos”. Isso pois os 

critérios para a análise da superação da inconstitucionalidade não traziam em si qualquer 

dever, por parte do Congresso instado a se manifestar pelo Presidente da República, de 

argumentar em relação à decisão judicial proferida, mas se relacionavam ao conteúdo 

substantivo da lei em si.  

                                                

222 Francisco Campos, que foi o autor do projeto da Carta Constitucional em questão, afirma, talvez de forma 
exagerada, em entrevista: 
“Acontece, porém, o que é mais grave, que a Constituição de 1937 não tem mais vigência. É um documento 
de valor puramente histórico. Entrou para o imenso material que, tendo sido ou podendo ter sido jurídico, 
deixou de o ser ou não chegou a ser jurídico, por não haver adquirido ou haver perdido sua vigência. É o que 
resulta claramente do texto da própria Constituição. Com efeito, o art. 175 declara: ‘o atual presidente da 
República tem renovado o seu mandato até a realização do plebiscito a que se refere o artiho 187, terminando 
o período presidencial fixado no art. 80, se o resultado do plebiscito for favorável à Constituição’. Ora, o art. 
80 declara: “o período presidencial será de seis anos’. Resulta, pois, claramente, da combinação dos dois 
artigos: 1o, que o mandato do presidente começaria a correr da data da Constiuição; 2o, que esse período não 
pode exceder 6 anos, e, estabelecendo o art. 175 que o presidente só terminaria esse período de seis anos se o 
plebiscito fosse favorável à Constituição, o plebiscito deveria realizar-se impreterivelmente dentro dos seis 
anos a que se refere o art. 80. Ora, não se tendo realizado o plebiscito dentro do prazo estipulado pela própria 
Constituição, a vigência desta, que antes da realização do plebiscito seria de caráter provisório, só se 
tornando definitiva mediante a aprovação plebiscitaria, tornou-se inexistente. A Constituição de 1937 não 
tem mais, portanto, vigência constitucional. É, como já dissemos, um documento de caráter puramente 
histórico e não jurídico”. 
In: PORTO, Walter Costa, 1937, 3a ed, Brasília, Senado Federal, 2012, pp. 17-18. 
223 Ver, neste sentido: DEMARCHI, Juliana Brescansin, op. cit., p. 65. 
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A discussão parlamentar, por maioria absoluta, não levaria em conta os critérios 

constitucionais que fundamentavam a decisão, mas apenas e tão somente reapreciariam a 

conveniência política de promulgação da lei. Inexistia, ademais, qualquer necessidade de 

discussão para que se compatibilizasse a lei à norma constitucional violada. 

Neste sentido, aliás, a forma de superação da declaração de inconstitucionalidade se 

aproximaria, caso tivesse sido efetivamente aplicada em sua dinâmica textual, do modelo 

atual de derrubada do veto imposto ao projeto legislativo pelo Executivo: 

independentemente das razões que o fundamentam (inconstitucionalidade ou interesse 

público), inexistiria dever do Parlamento de apreciar a decisão do Presidente da República 

através dos argumentos que a fundamentam, sendo que a Constituição apenas exige a 

realização de nova apreciação meramente política e majoritária (desta feita, de forma 

qualificada) da matéria. 

Finalmente, é forçoso justificar a razão pela qual, salvo melhor juízo, o disposto no 

art. 96, par. único da Carta de 1.937 consiste em forma fraca de diálogo. 

Como bem se pode observar, a superação da decisão judicial não importa na 

necessidade de abertura de uma nova rodada procedimental, capaz de dialogar com as 

deliberações da corte e aprimorar a legitimidade do debate entre instituições.  

Pelo contrário, a possibilidade de superação apenas se refere a uma faculdade 

incluída na mesma rodada procedimental. O exercício desta faculdade não tem o condão 

de, por meio de nova deliberação, permitir uma composição entre os poderes constituídos, 

mas apenas refere a uma continuidade da dinâmica basal de interação entre poderes contida 

na Carta de 1.937. Neste sentido, aliás, também o modelo canadense de superação das 

decisões judiciais calcado na seção 33 da Carta de Direitos consistiria em uma modalidade 

fraca de diálogo; as outras formas de interação, por sua vez, estudadas em tópico anterior, 

se enquadrariam na forma forte de diálogo institucional, a seguir analisada. 

 

2.2.2. O conceito forte de diálogo 

 

Como bem se mencionou, é de Fabricio Lopes Resende a criação dicotômica das 

modalidades fraca e forte de diálogo. 
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O desenvolvimento das teorias do diálogo, especialmente em razão da experiência 

jurídico-constitucional canadense, já nos foi capaz de indicar, em alguma medida, quais 

seriam os pressupostos para a concretização de uma deliberação dialógica; estes, no 

entanto, necessitam ser sistematizados em uma definição coerente, até mesmo em razão da 

abundância de teorias e influxos que foram trazidos por cada um dos estudiosos do diálogo 

institucional. 

Neste sentido, e para efeitos de conceituação do presente trabalho, temos que 

diálogo institucional se refere a uma interação minimamente equilibrada entre dois ou 

mais agentes políticos que, através de loci deliberativos próprios e mutuamente 

respeitados, atuem em sequência e conscientemente para legitimar a prática da 

interpretação ou da revisão constitucional em um ato normativo específico. 

Neste sentido, os pressupostos para sua ocorrência seriam: 

1) Pluralidade de instituições envolvidas; 
2) Equilíbrio mínimo nas relações interativas; 
3) Respeito ao lócus deliberativo alheio; 
4) Sequência procedimental consciente; 
5) Busca de acréscimo de legitimidade; 
6) Natureza constitucional do objeto do diálogo. 

 

Neste ponto, e apesar de adotarmos a diferenciação qualitativa (fraca e forte) 

elaborada por Resende das hipóteses de diálogo, nos distanciamos de sua definição de 

diálogo forte: 

“Em sentido forte, o termo diálogo é empregado para se referir à 
interação em que as razões da decisão de determinado Poder são 
levadas em consideração na reação do outro Poder, visando à 
obtenção da melhor decisão sobre o assunto. Trata-se de decisão 
de um poder que produz algum efeito na órbita de outro Poder 
mediante uma interação consciente e justificada”224. 

 

Em que pese a ausência, na indigitada definição, da natureza constitucional relativa 

ao objeto do diálogo, é seguro dizer que tal pressuposto se encontra implicitamente 

estabelecido na tese de Resende.  

Por outro lado, Resende objetiva, com sua proposta de diálogo, a obtenção 

substantiva “da melhor decisão sobre o assunto”, enquanto nós nos pautamos em uma 

                                                

224 RESENDE, op. cit., p. 19. 
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busca pela legitimidade. Isso pois a ideia de “melhor decisão” indicaria, no nosso entender, 

uma lógica de composição de conveniência entre os poderes, que buscariam um 

aprimoramento substantivo da deliberação estatal. Ocorre, de início, que tal pressuposto de 

composição é melhor afeto à dinâmica interna do legislativo do que à interface entre este e 

o judiciário; isso pois tal interface não deveria supor juízo de conveniência relacionado ao 

resultado deliberativo do diálogo, mas sim compatibilização entre o juízo de conveniência 

interno do Legislativo e a interpretação constitucional substantiva do Judiciário. 

Não se trata de buscar, interinstitucionalmente, a melhor opção; pelo contrário, o 

que se objetiva com o diálogo é que o Legislativo delibere escolhendo uma dentre as 

opções possíveis que lhe forem indicadas, por parte do Judiciário, como compatíveis com a 

Constituição. O juízo de conveniência política relacionado a determinada deliberação 

legislativa cabe exclusivamente ao poder parlamentar; por sua vez, os influxos 

constitucionais trazidos pelo Judiciário, ao revés de auxiliar o legislativo em seu processo 

de escolha da conveniência entre alternativas, deverão simplesmente apontar o que, no 

conteúdo substantivo da constituição, deverá ser observado pela lógica majoritária. 

A teoria de Resende, igualmente, não incorporaria a noção de equilíbrio entre os 

poderes em diálogo, nem a necessidade de respeito aos loci de deliberação. 

De todo modo, vejamos de forma mais detalhada cada um dos pressupostos 

entendidos como necessários para a ocorrência de diálogo forte. 

 

2.2.2.1. Pluralidade de instituições em interação 

 

O diálogo institucional se coloca como modalidade de superação de conflitos 

interpretativos entre duas diferentes instituições. Tendo-se em vista a natureza inercial do 

Poder Judiciário, que apenas se manifesta nas discussões político-jurídicas quando instado 

a fazê-lo por ator processualmente legitimado225, temos que a ausência de controvérsia 

quanto à atividade legiferante do Poder Legislativo ensejará a inocorrência de diálogo. 

Isso pois a interlocução entre o Judiciário e o Legislativo somente ocorrerá em face 

de uma disputa quanto à compatibilidade de determinada norma com o Direito (enquanto 

ordenamento jurídico complexo, composto por uma plêiade de normas hierarquicamente 
                                                

225 Princípio do nemo iudex sine actore. 
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organizadas e integrado pela necessidade de observação substantiva de determinados 

aspectos ontológicos constitucionalmente positivados, independentemente do 

procedimentalismo legal); tal disputa hermenêutica, no entanto, não necessariamente se 

dará em razão de incompatibilidade dos entendimentos do Judiciário e do Legislativo. 

É possível que a interface dialógica entre estes se dê através de uma concordância, 

pela qual o Judiciário provocado anuirá com o ato legal controverso; nestes casos, o 

embate que dará ensejo à interface dialógica se dará entre a manifestação majoritária do 

Poder Legislativo e algum intérprete minoritário processualmente legitimado226. 

Em outras palavras, na ocorrência de judicialização de aspecto normativo, 

provocado por uma minoria vencida na arena parlamentar, existirá diálogo institucional. 

Tal diálogo, no entanto, poderá se dar de forma a caracterizar desde logo uma anuência 

entre as posições de cada um dos poderes, pela qual o Judiciário, em detrimento da posição 

política minoritária a ele encaminhada, entenderá o ato normativo em análise como 

compatível com o texto constitucional em vigor. 

Assim, o requisito da pluralidade de instituições, do qual pressupõe o diálogo, 

importa necessariamente em uma dúvida constitucional; tal dúvida, por outro lado, não 

caracterizará necessariamente a existência de posições conflitantes entre cada um dos 

poderes, sendo perfeitamente possível que ambos os atores institucionais envolvidos na 

interface dialógica tenham uma mesma interpretação acerca da aplicação constitucional 

naquela situação normativa em concreto. 

Por outro lado, a existência de uma única instituição política não caracterizará a 

ocorrência de diálogo institucional. Neste sentido, por exemplo, a ocorrência das chamadas 

audiências públicas dentro de determinado órgão legislativo, capazes de permitir um 

influxo social nas discussões políticas ali existentes, não consistirá em diálogo institucional 

uma vez que, nesta hipótese, haverá um único foco de poder político deliberativo capaz de, 

por sua livre vontade, considerar ou não os argumentos externos. Estes são desprovidos de 

                                                

226 “Essa abertura do Supremo a outros atores políticos tem transformado o Tribunal, em muitas 
circunstâncias, em uma câmara de revisão de decisões majoritárias, a partir da reclamação daqueles que 
foram derrotados na arena representativa. Neste aspecto, é curioso notar que o partido político que mais trazia 
casos ao Supremo no período Fernando Henrique Cardoso era o Partido dos Trabalhadores (PT) e, agora, na 
gestão Lula, o Partido dos Democratas (DEM) passou a ocupar a primeira posição entre os usuários do 
Tribunal, seguido de perto pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).” 
In: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In: Revista Direito GV 8, São Paulo, p. 448. 
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coercitividade ou de capacidade institucional para se fazerem prevalecer, sendo 

incorporados, se for o caso, por decisão voluntária do Poder que recebeu aqueles influxos. 

Igualmente, contraposições interativas entre setores que integram um mesmo poder 

(ou seja, discussões entre órgãos interna corporis) não poderão ser consideradas como 

hipóteses de diálogo institucional. 

 

2.2.2.2. Equilíbrio mínimo nas relações interativas 

 

A relação institucional pautada no diálogo pressupõe, necessariamente, uma 

existência de interação na qual um poder tenha consciência da importância do outro na 

realização do debate. Nesse sentido, a utilização de mecanismos pelos quais ocorra o 

encerramento da discussão, sem que se permita ao outro poder realizar nova rodada 

procedimental implica na utilização do chamado “privilégio da última palavra”. 

Importante ressaltar, a propósito, que o pressuposto de equilíbrio mínimo não 

implica em uma relação entre iguais. Sabe-se que o Brasil tem um sistema de controle de 

constitucionalidade no qual o Supremo Tribunal Federal pode, querendo, exercer posição 

de destaque nas relações interinstitucionais, utilizando para tanto da prerrogativa de 

Guarda da Constituição e do uso da última palavra. Este panorama é ainda mais 

característico quando se nota a possibilidade de controle judicial das emendas 

constitucionais, tendo-se por parâmetro as disposições contidas no art. 60 da Lei Maior. 

Esta posição de destaque, a princípio, impediria por completo a ocorrência de 

diálogo se a igualdade plena entre as instituições políticas fosse necessária. Por outro lado, 

é possível a ocorrência de diálogo se houver um compromisso do Supremo Tribunal 

Federal com a lógica da separação dos poderes. Assim: 

“A teoria do diálogo institucional deve gerar maior comedimento 
dos atores. O diálogo traz ao controle judicial de 
constitucionalidade o elemento da teoria da separação dos poderes 
que não fazia parte de seu universo. Enquanto se pensar a Suprema 
Corte como detentora da última palavra sobre a interpretação da 
Constituição ela, nesse múnus, permanece sem freios típicos da 
separação dos poderes.”227 . 

 

                                                

227 VICTOR, op. cit.,pp. 185-186. 
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Assim, ao entendermos pela necessidade de um equilíbrio mínimo para que exista 

diálogo, não pretendemos que ocorra uma igualdade institucional plena, mas sim que, 

dentro de uma interface institucional casuística, e por deferência de um poder ao outro, 

ocorra a possibilidade de mútuas rodadas discursivas. 

Ou seja, mais do que um pressuposto estrutural, o que pretendemos ressaltar ao 

discorrermos sobre o equilíbrio é uma questão comportamental, na qual o Pretório Excelso 

esteja aberto a permitir os influxos democráticos advindos do Congresso Nacional. Assim, 

inexistindo uma postura ativista, torna-se possível compatibilizar o respeito à Lei Maior, 

garantido pelo Supremo Tribunal Federal, e o juízo de conveniência política, aferido e 

decidido pelos órgãos majoritários. 

Desta forma, o que se coloca como pressuposto ao diálogo no tópico em comento é 

o respeito à deliberação democrática, pela qual o Supremo Tribunal Federal, longe de 

adotar postura ativista, entenda que a observância das normas constitucionais pode 

contemplar múltiplas possibilidades, dentre as quais a escolha é eminentemente política.  

A pertinência da adoção de determinada escolha em detrimento de outra, quando 

não realizada previamente pelo Constituinte, deve, à luz da separação de poderes, recair 

sobre o órgão majoritário; é necessário para a existência de diálogo uma deferência a tal 

panorama, deixando-se de proceder de forma ativista simplesmente por inexistir órgão de 

controle capaz de constranger as decisões do Supremo. 

  

2.2.2.3. Respeito ao locus deliberativo alheio 

 

Os diferentes poderes têm espaços de discussão próprios, nos quais possuem 

legitimidade procedimental para atuar. 

A Democracia-Constitucional pressupõe que não apenas as decisões sejam 

substantivamente adequadas mas, outrossim, que os procedimentos de exercício do poder 

político sejam seguidos conformemente ao que restou estipulado pelo Constituinte. 

O respeito aos quóruns, instrumentos processuais e procedimentos para interação 

política entre os Poderes Constituídos se coloca como parâmetro mínimo para a realização 

de uma deliberação dialógica; por outro lado, o exercício açodado da prerrogativa da 

última palavra, pela qual a Jurisdição Constitucional se impõe em questões que lhe são 
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completamente estranhas se coloca como forma de predomínio político, pelo qual se 

afastam os demais poderes de determinado campo de ação estatal.  

Neste sentido, e conforme se observará em tópico oportuno, convém apontar como 

exemplo a possibilidade de saneamento do veto presidencial pelo Pretório Excelso, através 

da qual o Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de poder capaz de moderá-lo, 

faz sua vontade valer em substituição àquela do órgão constitucionalmente apontado para 

deliberar na hipótese em questão (substituindo a sanção do chefe do Executivo, ou a 

manifestação legislativa de superação do veto). 

 

2.2.2.4. Sequência procedimental consciente 

 

Talvez como uma decorrência lógica do requisito anterior, temos que o diálogo 

importa em uma sequência procedimental pela qual cada um dos poderes envolvidos 

acabará por, alternadamente, apresentar suas soluções ao conflito normativo-interpretativo 

que deu ensejo à discussão dialógica.  

Neste sentido, e em conformidade com o que restou desenvolvido já na tese de 

Hogg e Bushell, a resposta de um poder ao outro se dá por meio da ocorrência de rodadas 

procedimentais constantes: o legislativo, por meio da promulgação de atos normativos, traz 

determinadas discussões político-majoritárias; o judiciário, por sua vez, e dentro do seu 

exercício de Jurisdição Constitucional, se manifesta, enquanto provocado, por meio do 

controle daquele ato que, por sua vez, poderá dar ensejo a uma nova elaboração normativa 

pelo Legislativo, a fim de suplantar o que restou declarado inconstitucional228. 

                                                

228 “(...) o Congresso Nacional pode continuar deliberando sobre o assunto objeto de decisão judicial, 
editando novo ato normativo com modificação substancial da disciplina legislativa, ou editando novo ato 
normativo semelhante ao invalidado à luz de novas razões, ou alterando por emenda à Constituição o 
parâmetro constitucional que serviu de base para a decisão judicial. 
É relevante observar ainda que mesmo as decisões do STF com eficácia contra todos e efeito vinculante para 
a Administração Pública não impedem a edição pelo Congresso Nacional de ato normativo semelhante ao 
que foi declarado inconstitucional, se entender que há razões para isso. A abrangência dessas decisões do 
STF não configura obstáculo formal à atividade legislativa do Congresso Nacional, embora os novos atos 
normativos editados também estejam sujeitos ao controle judicial de constitucionalidade, o que pode 
influenciar a edição ou não de novo ato normativo semelhante.”  
Afinal, “(…) o trânsito em julgado de uma decisão do STF declarando a inconstitucionalidade de 
determinado ato normativo não impede a continuidade do diálogo, ainda que possa adiá-la ou restringir seu 
conteúdo. A passagem do tempo revela que a decisão final do STF em determinada ação não se caracteriza 
como a última palavra no processo decisório, mas no limite apenas como o final de uma rodada 



132 
 

Desta forma, por meio de diferentes respostas a uma questão constitucional, 

Legislativo e Judiciário se alternariam procedimentalmente, até que houvesse uma 

compatibilização entre as duas vontades, ou uma desistência do legislativo quanto à 

formulação daquela política (frise-se que a desistência necessariamente haverá de vir do 

Legislativo na hipótese de incompatibilidade de sua pretensão política com a Constituição; 

de outra forma, não estaria preservada a Supremacia da Constituição). 

A propósito, é pertinente destacar que a abertura de uma nova rodada 

procedimental impõe ao legislativo, por definição, um ônus argumentativo229 (ou, ao 

menos, assim deveria sê-lo). O encerramento provisório de uma rodada procedimental 

importa na obtenção de uma solução que tem potencial para a definitividade.  

Ora, a reabertura da discussão a fim de se provocar uma revisão da solução anterior 

deve ser calcada em uma razão fundamentada, que justifique minimamente onde está o 

erro do decisium judicial ou, ao menos, explique no que difere a nova intentada legislativa 

em comparação com a lei que restou declarada inconstitucional na última sequência 

dialógica230.  

Por outro lado, há que se frisar que o mero fato da manifestação política do poder 

interlocutor ser diferente daquela que deu ensejo à nova abertura procedimental não é, por 

si só, suficiente para justificar uma nova rodada procedimental. O ordenamento jurídico 

comporta diferentes soluções para uma mesma questão, e essa diversidade é legítima. 

Assim, especialmente no que se refere a segunda análise dos casos pelos Tribunais, deve-

se ter em vista uma abertura à nova solução proposta pelo Legislativo, ao invés de 

simplesmente se tentar defender a posição jurídica anteriormente obtida. Afinal, não é 

inoportuno reiterar que, havendo uma plêiade de soluções que possam ser comportadas 

pela ordem jurídica, cabe ao Poder Legislativo, através de uma deliberação majoritária, a 

                                                                                                                                              

procedimental, que provoca modificações no cenário político, mas pode ser sucedida por novas rodadas 
procedimentais.”  
In: RESENDE, op. cit., pp. 40-41, p. 5 
229 “Uma posição de maior ou menor deferência à deliberação de outro Poder dependerá da qualidade das 
razões que a fundamentam. A reação à deliberação de outro Poder deverá ser justificada mediante razões 
suficientes. Desse modo, nota-se que a proposta de diálogo apresentada atende às exigências de respeito à 
autoridade e é compatível com a necessidade de estabilidade de um momento de decisão.”  
In: RESENDE,  op. cit., p. 21. 
230 Tal necessidade, inclusive, é fundada em razões de ordem prática. A reabertura do diálogo enseja o 
dispêndio de recursos públicos, de tal maneira que apenas mediante uma razão fundamentada se deveria 
retormar a discussão que, ao menos precariamente, se encontra solucionada. 
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escolha da opção que lhe parecer politicamente mais oportuna, sob pena de uma odiosa 

invasão do Judiciário ao espaço de poder do Legislativo. 

 

2.2.2.5. Busca de acréscimo de legitimidade 

 

O diálogo institucional enquanto mecanismo de superação de conflitos 

constitucionais, não tem como premissa um aprimoramento das deliberações em razão do 

consenso. A lógica compositiva tem abrigo no ambiente parlamentar, sendo certo que não 

cabe aos tribunais analisarem a conveniência de um ou de outro caminho político para, 

com base nisso, agregar opinião à legiferação majoritária.  

Na verdade, e como vem sido repetido no decorrer do presente trabalho, não cabe 

às Cortes fazer em política. Os tribunais têm como função a proteção do Direito e, em um 

conflito normativo entre lei infraconstitucional e norma constitucional, isto significa fazer 

valer a Supremacia da Constituição. E, é inegável, o constituinte fez incluir no texto 

constitucional uma série de políticas públicas, definindo caminhos em relação aos quais 

não cabe alternativa aos agentes públicos, que não o seu cumprimento. 

Neste sentido, é natural que os tribunais acabem por cumprir tais políticas públicas; 

no entanto, isso não lhes dá o direito de fazer escolhas de conveniência e oportunidade, 

substituindo a deliberação legislativa. Pelo contrário, nesta hipótese as escolhas já foram 

pré-determinadas pelo criador constituinte, e ao fazer valer as normas constitucionais, o 

Judiciário não faz gestão de políticas públicas nem cria direitos. Pelo contrário, apenas 

mantém a Supremacia Constitucional; afinal, “a equação é simples: se tudo é matéria 

constitucional, o campo de liberdade dado ao corpo político é muito pequeno”231, de modo 

que, havendo previsão expressa na Constituição Federal, deve o Judiciário forçar sua 

observância pelos outros poderes. 

Assim, os tribunais extraem sua legitimidade do reconhecimento social de que são 

necessários mecanismos de proteção aos direitos contidos na Lei Maior. Eles fundamentam 

sua atuação contramajoritária na condição de garantidores dos direitos substantivos pré-

determinados como basilares em nosso ordenamento jurídico positivo. “E, se a 

Constituição se abre para as transformações políticas, econômicas e sociais que a 

                                                

231 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In: Revista Direito GV 4, São Paulo, p. 447. 
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sociedade requer, a lei elevar-se-á de importância, na medida em que se caracteriza como 

desdobramento necessário do conteúdo da Constituição”232. Neste sentido, no que se referir 

à efetivação dos ditames constitucionais por meio de leis ordinárias cuja delineação já 

restou estabelecida pelo Constituinte, se afigura desejável e bem-vinda a atuação 

pretoriana, que garante a concretização, nas leis ordinárias, das decisões substantivas 

contidas nas políticas públicas constitucionalmente previstas. 

Por outro lado, a impossibilidade de realizar escolhas, ao revés de simplesmente 

fazer valer a vontade constituinte, decorre do fato de que lhes falta respaldo representativo. 

É legítimo aos olhos da sociedade que ocorra atuação contramajoritária de um tribunal 

não-eleito em favor da manutenção da ordem constitucional; por outro lado, tal situação 

não se sustenta se ele entender por bem realizar juízos de conveniência política para 

determinar escolhas sociais. Suas forças e fraquezas decorrem de uma mesma origem: a 

isenção atrelada ao conhecimento técnico, que o torna, senão imune, menos suscetível às 

paixões de cada momento político. 

Os órgãos legislativos, por outro lado, têm sua base de formação totalmente 

vinculada à sociedade civil que, organizada em grupos, se mobiliza para se fazer 

representar nos órgãos legiferantes. Essa maioria popular que logrou êxito em se fazer ali 

presente, por sua vez, busca por meio da lógica da composição de interesses, da barganha e 

da negociação, fazer valer seu projeto político, obtendo nova maioria (ou melhor, uma 

maioria parlamentar interna àquela maioria social representada no parlamento) capaz de 

aprovar determinados projetos legislativos233.  

É evidente que os legislativos devem respeito e obediência à Constituição. 

Contudo, em razão de sua proximidade popular (que os tornam suscetíveis às pretensões e 

                                                

232232 DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional..., op. cit.¸p. 34. 
233 Quanto à lógica da dupla maioria e da existência de minorias que sequer são representadas em um 
parlamento, José Afonso da Silva nos ensina que: 
“O processo legislativo parlamentar serve para aceitar e resolver as contradições dos interesses representados 
nas Câmaras Legislativas numa síntese que vem a ser a lei jurídica. 
(...) 
O regime representativo procura resolver o conflito de interesses sociais por decisões da Maioria parlamentar 
– a qual nem sempre exprime a representação da maioria do povo, porque o sistema eleitoral opõe grandes 
obstáculos a ponderável parcela da população quanto ao direito de voto para a composição das Câmaras 
Legislativas. 
(...) 
Mas esses defeitos não deturpam a concepção de que o processo legislativo tenha por finalidade fazer cessar 
o conflito, mediante debate preordenado, por ato da Maioria parlamentar. Apenas, aqui, o conflito cessa com 
a lei votada pela Maioria, imposta e garantida pela força, e não pelo seu conteúdo de justiça”. 
Processo constitucional, op. cit.¸pp. 44-45.  
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necessidades do momento social) bem como dos mecanismos de disputa ideológica 

inerentes ao funcionamento parlamentar, os órgãos legiferantes acabam ficando mais 

suscetíveis à incorrerem em afrontas à Lei Maior, seja de forma proposital ou em razão da 

conveniência de se “testarem os limites hermenêuticos” a fim de se tentar levar a cabo 

determinada política conveniente ao grupo social que estiver no poder.  

Neste sentido, nos ensina Resende que: 

“Além de controlar sua agenda de deliberações, o Congresso 
Nacional possui estrutura e ferramentas que lhe permitem a 
percepção de diversos interesses em torno de determinado tema e a 
realização de investigações abrangentes. No entanto, os recursos 
disponíveis são escassos e há limitações na capacidade de previsão 
legislativa. Além disso, a atuação do Congresso Nacional é 
particularmente sensível ao impacto eleitoral de suas ações.”234. 

 

Por outro lado, Oscar Vilhena Vieira afirma que: 

“Em um sistema em que os ‘poderes políticos parecem ter perdido 
a cerimônia com a Constituição’, nada pode parecer mais positivo 
do que o seu legítimo guardião exercer a sua função política de 
preservá-la. Porém, ainda que isso possa a ser visto como 
desejável, sabemos todos que que esta é uma tarefa cheia de 
percalços. Não há consenso entre os juristas sobre como melhor 
interpretar a Constituição, nem tampouco em como solucionar as 
inúmeras colisões entre seus princípios. O que não significa que a 
tarefa não deva ser feita da forma mais racional e controlável 
possível, segundo Hesse. Há, no entanto, dificuldades que 
transcendem os problemas estritamente hermenêuticos derivados 
da aplicação de uma Constituição. Estas dificuldades referem-se à 
própria dimensão da autoridade que se entende adequada a ser 
exercida por um tribunal dentro de um regime que se pretenda 
democrático.”235 

 

Temos, por conseguinte, que a distância entre os métodos de composição dos 

tribunais e a sociedade civil os tornam mais propensos à racionalmente cumprir os 

mandamentos constitucionais, mas menos aptos a, em uma lógica de autogoverno, fazer 

escolhas políticas. Os órgãos legislativos, por sua vez, têm na representatividade seu 

fundamento para eleger plataformas políticas e realizar criações normativas; por outro 

lado, estão mais suscetíveis a produzir inovações contrárias ao texto magno. 

Ou seja, as diferentes fontes de legitimidade dos tribunais e dos órgãos legislativos 

fazem com que os pontos fortes e fracos de um ou de outro sejam, em alguma medida, 

                                                

234 In: RESENDE, op. cit., p. 78. 
235 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In: Revista DireitoGV 8, São Paulo, p. 457. 
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invertidos236. E, como bem nos ensina Conrado Hubner Mendes, “a questão é exigir uma 

abordagem da teoria da separação de poderes que não ignore nenhuma das variáveis 

interdependentes de legitimidade.”237. Ademais, temos que “Os tribunais tomam decisões 

que têm uma racionalidade incremental específica, tanto para frente quanto para trás, ao 

contrário da legislação, que geralmente corresponde a uma regra geral e prospectiva”238. 

Assim, a fim de minimizar as fraquezas institucionais inerentes a cada um desses 

poderes quando da necessidade de deliberação em razão de conflito, faz sentido a busca do 

diálogo, pelo qual a ocorrência de rodadas procedimentais sucessivas possibilitariam, em 

parte por tentativa e erro e em outra parte pela incorporação das razões institucionais do 

respectivo interlocutor, a busca de um ponto ótimo no qual a deliberação estatal fosse, 

dentre as opções constitucionalmente aceitáveis, aquela mais adequada às pretensões 

sociais majoritárias239. Afinal, “o aumento da dinâmica interativa entre órgãos de governo 

demanda uma participação mais ativa do judiciário em um diálogo com o legislativo e o 

executivo sobre o equilíbrio adequado entre os direitos individuais e os propósitos 

comuns”, como bem mencionaram Manfredi e Kelly240. 

                                                

236 Neste sentido, Resende afirma que: “O diálogo em sentido forte pode contribuir para aumentar a qualidade 
das decisões do Estado, porque a interação consciente baseada em razões e contrarrazões permite atenuar a 
tendência a falhas inerente a cada Poder (decorrente de seus pontos cegos e onus de inércia)”. In: Op. cit., p. 
20. 
E mais: “A atuação do STF e do Congresso Nacional varia entre posições de maior ou menor deferência de 
um às deliberações do outro. O controle exercido pelo STF pode atenuar pontos cegos e ônus de inércia na 
atividade legislativa do Congresso Nacional. Além disso, a existência do controle judicial estimula o 
Congresso Nacional a considerar como um elemento relevante na deliberação legislativa argumentos 
relacionados ao direito e à Constituição”. In: Idem, idem, p. 63 
No mesmo sentido: 
“o debate deve permitir uma atuação em equipe dos poderes, na qual um compensa as fraquezas (a miopia) 
do outro”. In. VICTOR, op. cit., p. 151 
237 Tradução livre do original: “the question is to demand a theoretical approach of the separations of powers 
that does not ignore any of the interdependent variables of legitimacy”  
MENDES, Conrado Hubner. Is all about the last word?, op. cit., p. 74. 
238 Tradução livre do original: 
“Courts take decisions that have a particular incremental, both forward and backward-looking rationality, 
as opposed to legislation, which usually corresponds to a prospective and general rule”  
In: CONRADO, Is it all about the last word?, Op. cit., p. 72. 
239 Ora, “A interação decorrente da abertura para rediscussão de questões constitucionais pelos interessados 
propicia melhores condições para a correção de falhas, que são inevitáveis, e para a obtenção de soluções 
para os problemas sociais que gozem de melhor justificativa e maior aceitação. Essa interação a respeito do 
significado da Constituição envolve manifestações sucessivas tanto de legisladores (mediante edição de leis) 
quanto de juízes (mediante controle de constitucionalidade).”  
In: RESENDE, op. cit., p. 80. 
240 No original“(...) the growth of dynamic demands more active participation by the judiciary in a dialogue 
with legislature and executives about the proper balance between individual rights and common purposes.” 
In: MANFREDI e KELLY, op. cit., pp. 513-514. 



137 
 

Neste sentido, entendemos o diálogo como um mecanismo de acréscimo 

legitimador, no qual a incorporação do racional jurídico pelo parlamento pode acrescer o 

nível de respeito à Constituição,  enquanto a incorporação do racional político parlamentar 

pelo tribunal o torna mais sensível às demandas populares o que, inclusive, lhe permitiria 

adotar técnicas hermenêuticas capazes de melhor buscar a compatibilização das pretensões 

sociais com os ditames constitucionalmente previstos241. 

 

2.2.2.6. Natureza constitucional do objeto do diálogo 

 

Necessariamente, o diálogo institucional se dará em virtude de uma interpretação 

constitucional potencialmente divergente entre as instituições (digo potencialmente já que, 

como bem se salientou, eventual conflito levado ao Supremo Tribunal Federal por ator 

processualmente legitimado que tiver como resultado o reconhecimento da 

constitucionalidade da deliberação majoritária terá uma identidade entre a manifestação do 

tribunal e do órgão legislativo). 

Isso pois na inocorrência de qualquer argumentação constitucional, a deliberação 

parlamentar não entrará em rota de colisão com o Tribunal, de tal maneira que, dentro do 

esquadro de cada um dos poderes determinado pela Constituição, sua vontade prevalecerá. 

Assim, os conflitos que tendem a gerar um potencial diálogo refletem uma 

divergência hermenêutica da Constituição, ou ainda uma pretensão reformatória da mesma 

(que poderia, em virtude das limitações do art. 60 da Lei Maior, restar analisada pelo 

Pretório Excelso). Por outro lado, e tendo-se em vista a enormidade de assuntos que 

restaram trazidos à Constituição de 1988, é inegável que a limitação subjetiva à ocorrência 

de diálogo institucional se encontra mitigada, podendo os órgãos institucionais interagirem 

nos mais diversos assuntos afetos ao ordenamento jurídico brasileiro242. 

                                                

241 “O diálogo institucional ao trazer para o centro do debate constitucional o Poder Legislativo com seu teor 
de representatividade popular, certamente incrementa os índices democráticos do modelo de controle e 
interpretação da constituição” VICTOR, 185. 
242 Ora, “a Constituição transcendeu os temas propriamente constitucionais e regulamentou pormenorizada e 
obsessivamente um amplo campo das relações sociais, econômicas e públicas, em uma espécie de 
compromisso maximizador. Este processo, chamado por muitos colegas de constitucionalização do direito, 
liderado pelo Texto de 1988, criou, no entanto, uma enorme esfera de tensão constitucional e, 
consequentemente, gerou uma explosão de litigiosidade constitucional.”. 
In: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In: Revista Direito GV 4, São Paulo, p. 447. 
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2.2.O diálogo institucional no Brasil: exemplos e considerações 

 

Mediante a perspectiva teórica que restou apresentada, é chegado o momento de 

analisarmos o contexto no qual se dá a ocorrência de diálogo institucional no Brasil. Para 

tanto, analisaremos o papel do judiciário na Constituição Federal de 1.988, bem como 

alguns casos nos quais houve uma interação entre o Supremo Tribunal Federal e o 

Congresso Nacional. Finalmente, ainda neste tópico, será analisada a questão da mutação 

constitucional, cuja ocorrência pode se apresentar como entrave à deliberação dialógica. 

 

2.3.1. O panorama atual: a predominância expansiva do judiciário 

 

São muitas as razões que justificam a expansão do Poder Judiciário no contexto 

brasileiro243, sendo certo que ele, cada vez mais, se impõe como a força preponderante na 

divisão funcional do poder presente na Constituição de 1.988. De um lado, temos que 

considerar que o texto constitucional hodierno consolidou o papel do Supremo Tribunal 

Federal como detentor da Jurisdição Constitucional concentrada244, instituindo uma série 

                                                

243 De todo modo, “A expansão da autoridade do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais em geral não é, 
no entanto, um fenômeno estritamente brasileiro. Há, hoje, uma vasta literatura que busca compreender este 
fenômeno de avanço do direito em detrimento da política e conseqüente ampliação da esfera de autoridade 
dos tribunais em detrimento dos parlamentos. Para alguns analistas, o fortalecimento da autoridade dos 
tribunais tem sido uma conseqüência imediata da expansão do sistema de mercado, em plano global. Aos 
olhos dos investidores, os tribunais constituiriam um meio mais confiável para garantir a segurança jurídica, 
estabilidade e previsibilidade do que legisladores democráticos, premidos por demandas “populistas” e 
necessariamente pouco eficientes, de uma perspectiva econômica. 
Uma segunda corrente enxerga a ampliação do papel do direito e do judiciário como uma decorrência da 
retração do sistema representativo e de sua incapacidade de cumprir as promessas de justiça e igualdade, 
inerentes ao ideal democrático e incorporadas nas constituições contemporâneas. Neste momento, recorre-se 
ao judiciário como guardião último dos ideais democráticos. O que gera, evidentemente, uma situação 
paradoxal, pois, ao buscar suprir as lacunas deixadas pelo sistema representativo, o judiciário apenas 
contribui para a ampliação da própria crise de autoridade da democracia” 
In: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Op. cit., p. 442-443. 
244 Neste sentido, “A atual composição do STF bem compreendeu que o Tribunal deve ser outro após a 
Constituição de 1988, pois a opção por um paradigma principiológico reclama um protagonismo singular de 
parte dos órgãos judiciais. A Corte se inclina para o reconhecimento de que há uma comunidade aberta de 
intérpretes da Constituição, tanto que não é insólito convocar audiências públicas e prestigiar a instituição do 
amicus curiae em casos polêmicos, dos quais a sociedade já se inteirou e pretende manifestar sua posição.” 
In: NALINI, op. cit., p. 2.091. 
Igualmente, Oscar Vilhena nos ensina que: “Foi apenas com a Constituição de 1988 que o Supremo 
deslocou-se para o centro de nosso arranjo político. Esta posição institucional vem sendo paulatinamente 
ocupada de forma substantiva, em face a enorme tarefa de guardar tão extensa constituição. A ampliação dos 
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de ações processuais capazes de permitir ao Pretório Excelso fazer valer sua interpretação 

acerca do Texto Maior nos casos de ação ou omissão dos outros poderes.  

Por outro, é importante lembrar que a lógica inerente à separação dos poderes teve 

seu desenvolvimento em um contexto de criação do Estado liberal. Como restou 

mencionado, a democracia vivenciou ondas de inclusividade, pelas quais as camadas 

populares passaram a ter acesso ao centro de poder político parlamentar e, por conseguinte, 

implementaram uma agenda social, que trouxe ao Estado uma forma de atuação 

notadamente positiva, através da prestação de serviços públicos e do desenvolvimento de 

políticas distributivas245. 

Tal situação inflou os deveres estatais, que passaram inclusive a ser 

constitucionalmente previstos, de tal forma a se tornar natural a judicialização, por meio do 

controle de constitucionalidade, de falhas e omissões na elaboração e execução de políticas 

públicas prestacionais aos cidadãos. 

E, se tais panoramas tornaram a justiça politizada, uma vez que ela incorporou 

funções deliberativas acerca dos modelos de execução e planejamento das prestações 

estatais, também os agentes políticos influíram em tal questão: a politização da justiça é 

alimentada pela judicialização da política. Afinal, “A cada ADIn proposta após serem 

derrotados no Congresso, partidos e parlamentares da oposição – quem quer que seja a 

oposição da vez – confirmam e aumentam a autoridade do STF”246. Tal lógica se daria 

também nos casos de impetração de Mandados de Segurança contra a tramitação de 

                                                                                                                                              

instrumentos ofertados para a jurisdição constitucional tem levado o Supremo não apenas a exercer uma 
espécie de poder moderador, mas também de responsável por emitir a última palavra sobre inúmeras questões 
de natureza substantiva, ora validando e legitimando uma decisão dos órgãos legislativos, outras vezes 
substituindo as escolhas majoritárias.” In: op. cit., p. 445. 
245 Neste sentido, Juliana Demarchi afirma que: “Pelo paradigma liberal, incumbiu-se o Poder Judiciário das 
competências de aplicar contenciosamente a lei aos casos particulares e de assegurar a inviolabilidade dos 
direitos de defesa. 
Contudo, o intervencionismo estatal alterou profundamente os postulados do Estado de Direito, a começar 
pela imposição do sentido promocional prospectivo dos direitos sociais. 
Neste contexto, os instrumentos disponíveis à judicatura para corrigir a literalidade do texto normativo no 
caso concreto, pela equidade ou pela observância dos fins sociais a que a lei se destina, tornaram-se 
insuficientes. 
Em outras palavras, a função de distribuir a justiça adquiriu contornos de ‘função socioterapeutica’, que 
cinge (i) o dever de examinar a conformidade entre o exercício do poder de legislar e a concretização dos 
direitos objetivados pela ordem constitucional e, também (ii) a ação corretiva de políticas desconformes. 
A premência de direitos individuais que se mostra inversamente proporcional à probabilidade de sua proteção 
pelos órgãos políticos de representação majoritária transforma a atividade jurisdicional, que deixa de ser 
apenas no sentido de impedir a violação, para tornar-se atividade impositiva, tendente a avnaçar no campo 
das políticas públicas, a fim de corrigir a prostração das instituições majoritárias”. 
In: DEMARCHI, Juliana Brescansin. Op. cit., p. 39 
246 ARGUELHES, op. cit., p. 6. 
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projetos de lei ou de propostas de emenda à Constituição, já que, conforme pesquisa 

realizada por Carlos Ari Sundfeld e diversos outros autores, apurou-se que, 

tendencialmente falando: “o controle preventivo é buscado por parlamentares da minoria 

legislativa, que recorrem ao Judiciário tanto para assegurar seus direitos de minoria como, 

principalmente, para reverter judicialmente decisões tomadas pela maioria”247. 

Se as fronteiras relativas à separação de poderes têm natureza dinâmica e 

modificam seus limites a cada movimentação de um ou de outro dos poderes constituídos, 

a verdade é que cada vez que os parlamentares decidem migrar o local de discussão 

política do Congresso Nacional para o Judiciário, seja tentando reverter as derrotas através 

da revisão das políticas majoritárias por meio de ações de controle concentrado ou pela 

tentativa de “obstrução judicial”, na qual se busca, por meio da adoção de remédios 

constitucionais, a restrição à tramitação de projetos legislativos contrários à determinada 

pauta política (alegando-se, para tanto, questões procedimentais ou, no caso específico das 

propostas de emendas constitucionais, aspectos materiais calcados no art. 60, §4o da Lei 

Maior), os mesmos acabam legitimando o Pretório Excelso como interlocutor nas 

discussões políticas. E isso inclui não apenas a adequação substantiva da lei ao Direito, 

mas também a análise de conveniência de determinadas decisões em preterição à outras248-

249.  

                                                

247 In: SUNDFELD, Carlos Ari et al., Controle de constitucionalidade e judicialização: o STF frente à 
sociedade e aos Poderes, Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2011, pp. 23. 
248 “Para compensar as anomalias, o Judiciário na verdade administra, sob a forma de liminares, antecipações 
de tutela e a presença do STF no comando de quase todas as políticas contemporâneas. O século XXI é o 
período em que a Justiça se propõe a enfrentar todos os desafios. Sem ativismo, porque ela continua servil ao 
princípio da inércia: só age quando provocada. Mas a provocação do Judiciário chega ao paroxismo, até 
mesmo perante a aparente perda de capacidade de diálogo que se instaurou numa sociedade que prefere o 
litígio à composição.” 
In: NALINI, Renato. op. cit., p. 2.092.  
E mais: “A sociedade democrática repousa sobre uma secreta renúncia à unidade, sobre uma surda 
legitimação do confronto entre seus membros, sobre um abandono tácito da esperança de unanimidade 
política. 
O juiz é chamado a atuar nesse dilaceramento interno da sociedade contemporânea com ânsias de se 
democratizar. Integra uma instituição plural e complexa. A decisão judicial é sujeita a inúmeras 
possibilidades de revisão. Nada mais distinto do que a decisão política, atribuível ao único titular da vontade 
competente.” 
Idem, idem, p. 2129 
249 “Contudo, a Carta lhe deu (ao Judiciário), mesmo nessa função típica, um certo distanciamento em relação 
à lei que não admitia a doutrina clássica. Com efeito, o texto importou o due process of law substantivo do 
direito anglo-americano (art. 5º, LIV), afora o aspecto formal, de há muito presente em nosso sistema por 
meio dos princípios da ampla defesa, do contraditório etc., mantido no art. 5º, LV da Constituição. Assim 
pode hoje o magistrado inquietar-se sobre a razoabilidade da lei, a proporcionalidade dos encargos que 
acarreta etc.” In.: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição..., op. cit.¸pp. 8-
9. 
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Como bem nos ensina Juliana Brescansin Demarchi, “cada poder deve ter em si 

força política bastante a preservar a medida de sua competência exatamente coincidente ao 

preconizado pela Constituição.”250. O Congresso Nacional, no entanto, vem colaborando 

no processo pelo qual institucionalmente se apequena! O Legislativo, por meio de suas 

minorias casuisticamente derrotadas, renuncia a seu papel político em prol da tentativa de 

momentaneamente reverter determinadas políticas majoritárias251. 

José Renato Nalini, que ocupou o cargo máximo do Tribunal de Justiça 

Bandeirante, tem posição que é elucidativa para demonstrar como o Judiciário (ou ao 

menos uma parte dele) encarna para si uma missão verdadeiramente política, extrapolando 

o exercício de funções meramente jurídicas: 

“A justiça passou a ser uma instância de singular visibilidade na 
vida contemporânea. Antoine Garapon, juiz e pensador francês, já 
observara: ‘O espaço simbólico da democracia emigra 
silenciosamente do Estado para a justiça. Em um sistema provedor, 
o Estado é todo-poderoso e pode tudo preencher, corrigir, tudo 
suprir. Por isso, diante de suas falhas, a esperança se volta para a 
justiça. É então nela, e portanto fora do Estado, que se busca a 
consagração da ação política’. O fenômeno não é estranho ao 
Brasil. Após a Constituição de 1988, aquela que mais acreditou na 
solução judicial dos conflitos, multiplicaram-se as lides. O 
Judiciário padece de excesso de saúde. Os tribunais atulhados de 
processos significam a prova de que a comunidade ainda acredita 
no Judiciário. Os otimistas enxergam na proliferação das 
demandas um evidente sintoma democrático: processo é 
termômetro de participação popular na administração da justiça. 
Malgrado as críticas direcionadas à lentidão inadmissível, o juiz 
continua a ser o terceiro imparcial a compensar o déficit 
democrático dos demais poderes. Na visão de Raynaud, o juiz é 
chamado a socorrer uma democracia na qual “um legislativo e um 
executivo enfraquecidos, obcecados por fracassos eleitorais 
contínuos, ocupados apenas com questões de curto prazo, reféns 
do receio e seduzidos pela mídia, esforçam-se em governar, no dia 
a dia, cidadãos diferentes e exigentes, preocupados com suas vidas 
particulares, mas esperando do político aquilo que ele não sabe 
dar: uma moral, um grande projeto”. 
Está muito claro que todas as promessas feitas por um Estado-
providência incapaz de atendê-las, enredado em crises contínuas 
de governabilidade, são cobradas do Judiciário. É certo concluir 
que a justiça se tornou um espaço de exigibilidade da democracia. 

                                                

250 DEMARCHI, Juliana Brescansin. Op. cit., p. 20. 
251 Novamente, Juliana Demarchi: 
“(...) o acesso à justiça pelos partidos de oposição e pelos grupos de interesses torna-se visível. Estes 
percebem a possibilidade de realização de seus interesses forjando a conexão, ainda que remota, entre seus 
objetivos e os princípios constitucionais, de modo que os tribunais são instados à manifestação acerca de uma 
concepção ampliada do significado de ‘direitos’. Aqueles, por vezes, utilizam-se dos instrumentos judiciais 
de controle de constitucionalidade para derrubar decisões governamentais, as quais não puderam obstar 
durante o processo legislativo majoritário, por não contar com votos suficientes enquanto oposição.” 
Op. cit., p. 39. 
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É no Judiciário que a cidadania tem – ao menos potencialmente – 
capacidade de interpelação do governante. 
A versão clássica do exercício democrático reserva ao cidadão a 
possibilidade de escolher seus representantes. Só que essa 
possibilidade é intermitente, distante, cada vez menos sedutora. 
Vencido o prazo de validade do entusiasmo democrático – a 
cidadania de um dia – o eleitor se esquece do destinatário de seu 
voto. Mas a Justiça não. Ela é contínua. Ela é permanente. Nela se 
ingressa individualmente, o acesso ao juiz é efetivo. O cidadão 
pode nunca ter contato direto com o titular do Executivo ou com o 
parlamentar. Mas com o juiz ele tem um encontro real. É o 
personagem de carne e osso, apreciando sua postulação, ouvindo-o 
e dizendo o que o direito entende aplicável ao seu problema 
concreto. 
A cena judicial é simbólica. Abstraída a lide interindividual, 
daquelas questões que envolvem apenas pessoas, o século XXI é 
pródigo em outra tipologia de demandas. Cada vez mais o cidadão 
é desenvolto para litigar contra o Estado, em suas inúmeras 
configurações. E o Judiciário é o único poder que tem condições 
de colocar o Estado em xeque. Em tese, o autor se encontra em pé 
de igualdade com o Estado-réu. Este, em juízo, não é o senhor 
onipotente, titular de soberania, inatingível e invulnerável. É 
alguém que poderá responder por seus atos ou por sua desídia. Daí 
o paradoxal prestígio de uma função estatal sufocada por milhões 
de demandas. (GRIFOS NOSSOS)”252. 

 

A população, por seu turno, cada vez mais apresenta conformismo quanto à ideia de 

ter um órgão jurisdicional deliberando sobre assuntos que lhe são cotidianos253, festejando 

ou se inconformando a cada nova decisão política proferida pelo Supremo.  

Resta claro, por conseguinte, que não apenas os poderes executivo e legislativo 

deram espaço à dinâmica de crescimento do judiciário, como também este se aproveitou do 

vácuo deixado, avocando para si funções que historicamente nunca lhe competiram. Com 

isso, mais uma vez se demonstra que o exercício da função de jurisdição constitucional no 

Brasil, para permitir uma relação dialógica com os outros poderes, demanda uma auto 

restrição por parte do Supremo Tribunal Federal que, em deferência aos demais Poderes, 

deve reconhecer os déficits de legitimidade a ele inerentes para, a partir daí, prestar maior 

deferência às decisões majoritárias emanadas do Congresso Nacional. 

                                                

252 NALINI, op. cit., p. 2.127 e ss. 
253 Neste sentido, “a cada habeas corpus polêmico, o Supremo torna-se mais presente na vida das pessoas/ a 
cada julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo plenário do Supremo, acompanhado por 
milhões de pessoas pela ‘TV Justiça’ ou pela internet, um maior número de brasileiros vai se acostumando ao 
fato de que questões cruciais de natureza política, moral ou mesmo econômicas são decididas por um 
tribunal, composto por onze pessoas, para as quais jamais votaram e a partir de uma linguagem de difícil 
compreensão, para quem não é versado em direito”. 
In: VILHENA, op. cit., p. 442. 
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Desta forma, a ânsia expansiva do Judiciário que, nos moldes institucionalmente 

consagrados pela Constituição Federal, não pode ser externamente controlado, deve dar 

espaço a um maior reconhecimento dos loci de exercício político dos demais Poderes, a 

partir de uma autorreflexão acerca do papel institucional que os tribunais devem ocupar. 

 

2.3.2. Instrumentos de diálogo: mudanças no parâmetro de controle e técnicas 

hermenêuticas 

 

Dentro do panorama da utilização de rodadas procedimentais sucessivas, temos que 

o modelo mais comum de diálogo institucional no contexto brasileiro se dá através da 

promulgação de emendas constitucionais pelo Congresso Nacional que, por meio do 

exercício de seu Poder Constituinte Reformador254, modifica o parâmetro de controle 

anteriormente analisado pelo Supremo Tribunal Federal. 

De um lado, tal modalidade de superação se afiguraria, a princípio, como uma 

postura anti-dialógica, dada sua pretensão de impossibilitar nova deliberação acerca do 

assunto tratado. Afinal, a mudança da norma constitucional que servira de parâmetro de 

afastamento de determinada deliberação legislativa teria o condão de afastar a 

possibilidade de o Supremo Tribunal Federal exarar manifestação contrária àquela política, 

já que a atuação deste órgão decorre exatamente da proteção do texto constitucional que, 

                                                

254 Frise-se, a propósito, que as emendas constitucionais não sao propriamente obra do Congresso Nacional, 
em que pese o Poder Constituinte Reformardor apresentar identidade subjetiva com aquele órgão. 
Afinal, “A emenda constitucional é obra do legislador? 
Admitir que emenda constitucional é obra do legislador não importa em confundir Poder Constituinte com 
Poder Constituído? 
A supremacia da Constituição sobre os demais atos normativos é um princípio fundamental em nosso sistema 
jurídico. É dele que decorre o controle de constitucionalidade das leis. Na verdade, esta afirmativa é das que 
dispensam demonstração, mesmo porque esta consistiria apenas em arrolar as opiniões concordes de todos os 
nossos juristas, vivos e mortos. 
Ora, tal supremacia decorre da distinção entre Poder Constituinte, que dá início à ordem jurídica, e Poderes 
Constituídos, que a desdobram nos limites e nas formas estabelecidas pela Constituição. 
Sendo, porém, previsível a necessidade de alteração, em pontos não fundamentais, da Constituição, o próprio 
Poder Constituinte estabelece, ou constitui, um Poder Constituinte para a mudança das normas 
constitucionais, o Poder de Revisão, da mesma forma que estabelece outros poderes cuja ação está sujeita às 
normas constitucionais, tanto às originárias quanto às editadas em substituição.” 
E continua: 
“(não) há de confundir o Poder de Revisão e o Poder de Legislar. De fato, ambos atuam em órbitas diversas e 
seus atos têm alcance diferente. A emenda muda a organização política e jurídica fundamental; a lei, apenas 
outras leis. Aquela pode contradizer a Constituição e o faz, necessariamente, para mudá-la; esta só é válida se 
não contradisser a Constituição.” 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit., pp. 293-294. 
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alterado em sua essência, modificaria o âmbito substantivo em razão do qual se deu a sua 

jurisdição constitucional.  

Contudo, e em razão da possibilidade de controle material das emendas 

constitucionais, presente no art. 60, §4º do Texto Constitucional, temos que mesmo esta 

forma de deliberação congressual está aberta a novas interpretações pelo Pretório Excelso, 

o que permite nova relação de diálogo. Frise-se, por outro lado, que se nesta segunda 

análise pelo Supremo Tribunal Federal restar mantida a inconstitucionalidade, as opções 

congressuais para a manutenção da continuidade discursiva se afigurarão bastante 

limitadas. Afinal, a tendência é que haja o entendimento de que a mudança de parâmetro 

no normativo seria, por si só, inconstitucional em razão de afronta aos princípios 

constitucionais que, à luz das limitações materiais de reforma, seriam super-rígidos. 

Há que se ressaltar, no mais, que tal forma de superação é, dentro da ordem 

constitucional positivada, imprescindível. A assembleia constituinte trouxe para si uma 

série de questões que, vistas de acordo com o conceito de constituição material, não 

deveriam refletir em normas de natureza constitucional. 

Em alguma medida, pode-se até mesmo dizer que houve uma banalização das 

normas constitucionais, decorrentes de um ímpeto de constitucionalização do direito 

ordinário que, por sua vez, implicou uma utilização excessiva das emendas constitucionais. 

Ora, 

“A Constituição brasileira de 1988 notabiliza-se por ser 
extremamente analítica e, assim, constitucionalizar uma série de 
assuntos que em outros países jamais seriam elevados à estatura 
constitucional. Dessa forma, muitas das políticas públicas tidas por 
ordinárias envolvem questões constitucionais e demandam 
implementação por meio de alterações constitucionais”255. 

 

Por conseguinte, e em razão da nossa Constituição positiva, a elaboração de 

políticas ordinárias passa por necessárias reformas à Lei Maior; neste sentido, a 

possibilidade de exercício da última palavra pelo Congresso Nacional não se afiguraria 

como autoritária uma vez que as modificações de parâmetro versariam sobre matérias nas 

quais, efetivamente, não deveria o Supremo Tribunal Federal ter ingerência jurisdicional. 

Por outro lado, nos casos em que houver matéria constitucional efetiva, na hipótese 

de as reformas constitucionais restarem atreladas a restrições e limitações aos direitos e 
                                                

255 In: VICTOR, op. cit., p. 307. 



145 
 

garantias individuais ou à estruturação institucional do Estado, o diálogo estará preservado, 

restando mantida a possibilidade de controle de constitucionalidade das emendas 

constitucionais. 

2.3.4. Instrumentos de diálogo: técnicas hermenêuticas 

 

A abertura do Supremo Tribunal Federal à possibilidade de interação dialógica com 

o Congresso Nacional tem se mostrado vacilante. De um lado, temos que, em 

conformidade com o que restou observado no tópico 2.3.1. desta Parte II do presente 

trabalho, há uma tendência de busca pela preponderância institucional por parte do Pretório 

Excelso, que vem desenvolvendo suas atividades jurisdicionais de tal sorte a se colocar em 

posição de primazia perante outros órgãos políticos. 

Por outro lado, há julgamentos nos quais o Supremo Tribunal Federal 

deliberadamente entende por bem dar espaço aos influxos democrático-constitucionais 

advindos do Congresso. Tal situação se dá por meio da utilização de técnicas 

hermenêuticas pelas quais se preserva, ao menos parcialmente, a vontade parlamentar 

exarada em legislação potencialmente inconstitucional.  

Não é despiciendo apontar que, na ausência de instrumentos de canalização 

dialógica próximos daqueles existentes no Canadá (vide tópicos anteriores), a possibilidade 

de uma relação de interação de diálogo entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal 

Federal depende de um ato de vontade e de auto restrição deste último órgão, haja vista sua 

posição privilegiada dentro da separação de poderes existentes hodiernamente no país, bem 

como da função de guardião precípuo da Constituição que lhe foi confiada pelo 

Constituinte. 

Não existindo meios instrumentais de controle das decisões jurisdicionais 

realizadas pelo Supremo Tribunal Federal, a abertura aos influxos democráticos advindos 

dos órgãos de representação popular depende de uma postura deferencial ao legislador. A 

jurisprudência estudada no decorrer deste trabalho demonstra que, apesar de momentos de 

auto restrição do Pretório Excelso, nos quais o órgão demonstra consciência da ausência de 

sua legitimidade para deliberações políticas, são muitos os casos em que há verdadeira 

legiferação jurisdicional, sem abertura para influxos advindos dos órgãos de deliberação 

democrática. Vejamos a seguir. 
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2.3.4.1.  Técnica do judicial advice-giving ou aconselhamento 

judicial 

 

A técnica do judicial advice-giving, ou aconselhamento judicial, consiste no 

apontamento expresso, por parte do Supremo Tribunal Federal, acerca das circunstâncias 

em que se daria a inconstitucionalidade de determinada pretensão político-legislativa, 

indicando, no mais, o comportamento a ser seguido pelo Congresso Nacional a fim de 

superá-la. 

A esse respeito, Christine Bateup considera que:  

“De início, os juízes podem invalidar a legislação com base em 
parâmetros constitucionais, dando, no entanto, aconselhamentos 
para os ramos políticos do governo acerca dos métodos 
constitucionalmente aceitáveis para que estes alcancem o mesmo 
objetivo. Doutrinadores se referem analogicamente a este método 
como ‘mapas constitucionais’, pelos quais se possibilitaria aos 
juízes a derrubada de provisões legislativas, estes ofereceriam, no 
entanto, um ‘mapa’ para os legisladores seguirem quando forem 
elaborar novas provisões normativas. Em segundo lugar, os juízes 
podem reconhecer a constitucionalidade de uma legislação, ao 
mesmo tempo em que se utilizam de técnicas para encorajar os 
atores políticos a revisarem aquela norma, eliminando 
ambiguidades e vaguezas nela existentes” 256. 

 

Tal panorama, no Brasil, restou utilizado principalmente quando o Supremo 

Tribunal Federal, desconfortável acerca da legiferação jurisdicional nos casos de omissão 

do legislador, meramente apontava a inconstitucionalidade decorrente da inação, 

instigando o Congresso Nacional a agir de acordo com o texto constitucional sem, contudo, 

suprir sua vontade política257. 

                                                

256 Tradução livre do original: “First, judges may invalidate legislation on constitutional grouds, yet also 
provide advice to the political branches regarding constitutionally acceptable methods for achieving the 
same end. Commentators have referred to such methods as ‘constitutional road maps’ enabling judges to 
strike down statutory provisions, but then offer a ‘road map’ for legislators to follow when they draft new 
legislation. Second, judges may uphold legislation as constitutional, while at the same time using techniques 
that encourage political actors to revise statutes in order to remove ambiguities and vagueness from the 
law”. In: Bateup, op. cit., p. 1124. 
257 Impende salientar que a possibilidade de incorporação de efeitos aditivos às decisões de MI e ADO se 
consolidou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apenas após o Julgamento do MI 721 (sobre 
aposentadoria especial dos servidores públicos, de Rel. do Min. Marco Aurélio), de tal maneira que, até 
então, o Supremo Tribunal Federal entendia por bem apenas e tão somente reconhecer a mora legislativa, 
indicando ao Parlamento a necessidade de legiferação sobre determinado tema. Neste sentido, por exemplo, 
v. MI 278, no qual se reconheceu a mora legislativa relacionada ao aviso-prévio proporcional, na qual restou 
vencido o Relator (que pretendia, desde logo, suprir a omissão). Sobre o assunto, vale analisar trecho do voto 
da Min. Ellen Gracie, que afirma categoricamente que: “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de 
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De uma forma geral, toda pronúncia de inconstitucionalidade indica a possibilidade 

de ocorrer (ou não) sua superação, bem como os pontos inerentes à incompatibilidade da 

norma analisada com o parâmetro constitucional aplicado. Afinal, é da natureza dos atos 

jurisdicionais a necessidade de fundamentação e, quando os ministros do Supremo 

Tribunal Federal assim o fazem, expõem os motivos pelos quais existe inconsistência entre 

a lei nulificada e o ordenamento jurídico-constitucional.  

Por outro lado, não é comum a ocorrência de uma conversa explícita com o 

legislador, pela qual se apontariam os caminhos constitucionalmente adequados à 

determinada pretensão político-legislativa. Há que se diferenciar os atos de demonstrar a 

mera inadequação de um modelo normativo e o de apontar, expressamente, quais seriam as 

alternativas a ele que seriam constitucionalmente admitidas pelo ordenamento. 

Assim, temos que a utilização da técnica do aconselhamento judicial, tal qual 

apontada, pressupõe a adoção de uma postura franca e aberta pelo Pretório Excelso, através 

da qual deverá haver consciência quanto à interação institucional; tal situação, no entanto, 

não tem ocorrido de forma reiterada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 

2.3.4.2.Interpretação conforme e inconstitucionalidade sem redução do texto 

  

Dentro do panorama de deferência institucional ao Legislativo, o Supremo Tribunal 

Federal tem se utilizado das técnicas de interpretação conforme à constituição e da 

inconstitucionalidade sem redução do texto. Tais modalidades hermenêuticas, aliás, são 

muito semelhantes, haja vista se relacionarem a normas que apresentam uma pluralidade 

de interpretações possíveis, sem que todas se afigurem compatíveis com a ordem 

constitucional. Não à toa, Carlos Blanco de Morais as coloca em um mesmo gênero, o das 

sentenças interpretativas condicionais, afirmando sobre elas que: 

“Estamos, afinal de contas, perante duas faces da mesma moeda 
com um efeito comum: em ambos os institutos são realizadas 
operações interpretativas que pressupõem a não aplicação do 
sentido inconstitucional de uma norma. 

                                                                                                                                              

proclamar que a finalidade a ser alcançada pela via do mandado de injunção resume-se à mera declaração, 
pelo Poder Judiciário, da ocorrência de omissão constitucional, a ser comunicada ao órgão estatal 
inadimplemente para que este promova a integração normativa do dispositivo constitucional envocado como 
fundamento do direito titularizado pelo impetrante do writ.”. 
MI 278, rel. min. Carlos Velloso (vencido), voto da Min. Ellen Gracie, j. 03-10-2001, DJE de 14-12-2001. 
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Mais do que simples operações hermenêuticas, as interpretações 
condicionais descritas são inseparáveis do sistema de fiscalização 
de constitucionalidade. E, mais do que o produto taxinómico de 
meras lucubrações académicas ou teoréticas, estas decisões 
nasceram em razão de exigências concretas impostas pelo 
ordenamento ao referido sistema de fiscalização. 
Se na interpretação conforme à Constituição vale, a título 
principal, o efeito de uma decisão de rejeição (ou seja, prevalece o 
sentido não inconstitucional de um preceito), na 
inconstitucionalidade parcial qualitativa vale o efeito de uma 
decisão de acolhimento (prevalece a declaração de 
inconstitucionalidade da norma, enquanto interpretada num 
determinado sentido).”258 

 

É sabido que o conceito de norma envolve a existência de um dispositivo atrelado a 

uma interpretação. Perante a modalidade hermenêutica da interpretação conforme259, o 

Supremo Tribunal Federal mantém incólume o dispositivo, indicando, contudo, qual a 

forma interpretativa capaz de permitir sua integração à ordem jurídica pela qual não 

ocorrerá a incidência de inconstitucionalidade. Em outras palavras, para que se reconheça a 

constitucionalidade da lei, é preciso cumprir com determinada condição, que é extraída do 

texto constitucional. 

Exemplo de interpretação conforme teria ocorrido no julgamento da verticalização 

das coligações, ocorrido na ADI 3685260. Houve o entendimento de que a alteração das 

normas eleitorais determinada pela EC 56/06 violaria as limitações materiais ao poder de 

reforma contidas no art. 62, §4º em razão do descumprimento à anterioridade eleitoral 

prevista no art. 16 da Constituição Federal. Por outro lado, havendo interpretação da EC 

56/06 em conformidade com aludido art. 16, entendeu-se pela possibilidade de pronúncia 

da constitucionalidade, desde que cumprida a anterioridade eleitoral. Ou, dito de outra 

                                                

258 MORAIS, Carlos Blanco. Justiça Constitucional – Tomo II., op. cit, p.377. 
259 Tal qual Carlos Blanco de Morais nos ensina, trata-se de “sentença negativa com conteúdo interpretativo 
não se pronunciando sobre a inconstitucionalidade de uma norma, contanto que esta seja interpretada com o 
sentido ou sentidos que o mesmo Tribunal, motivadamente, considere constitucionalmente admissíveis. Tal 
pode passar pela identificação de uma interpretação única ou de interpretações alternativas de caráter não 
inconstitucional.” 
In: MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional – Tomo II., op. cit., p. 74. Ainda sobre o assunto, o 
professor português afirma que “Esse tipo de decisão interpretativa parte do pressuposto de que um preceito 
normativo, encarnado estritamente na sua dimensão de enunciado textual, pode conter sentidos normativos 
distintos devendo o Tribunal Constitucional optar por aquele ou aqueles orientados para a Constituição. O 
Tribunal Constitucional procura, deste modo, salvar a validade da disposição normativa sindicada, tendo em 
vista a salvaguarda de um acervo de princípios constitucionais implícitos e princípios relativos à lógica e 
sistemática processual (...)” 
Idem, p. 915-916 
260 ADI 3685, rel. min. Ellen Grecie, j. 23-3-2008, DJE 26-9-2008. 
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forma, haverá constitucionalidade se restar observada a condição de inaplicação da norma 

às eleições de 2.006.  

A inconstitucionalidade sem redução do texto, por sua vez, ao invés de se 

relacionar a uma interpretação da norma em si, diz respeito à exclusão de sua incidência 

em hipótese na qual, a priori, ela seria aplicada. Exemplo de sua utilização se deu no 

julgamento da ADI 1.946261, pela qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que as 

disposições contidas no art. 14 da EC 20/98262 não seriam aplicáveis à hipótese de 

benefício previdenciário relacionado ao auxílio-maternidade. Tal modalidade hermenêutica 

é, na obra de Carlos Blanco de Morais, denominada “inconstitucionalidade parcial 

qualitativa”. Vejamos: 

“Exclui-se desta relação comparativa de ordem geral, uma variante 
escassa de morfologia ‘impura’ ou imprópria da 
inconstitucionalidade parcial qualitativa, que exorbita do regime-
regra desse tipo de inconstitucionalidade e que se caracteriza por 
não assumir conteúdo condicional, pois elimina uma de entre 
várias normas ideais de vigência simultânea que emanam da 
norma. Na realidade a sentença não opta por um, entre vários dos 
sentidos normativos com carácter alternativo, mas elimina um 
sentido normativo cumulável a outros que resulta da disposição”. 

 

Assim, no caso, inexiste condicionante à constitucionalidade da norma em si, que, 

no entanto, se tornará inconstitucional caso incidente em uma situação fática específica e 

determinada. 

De um lado, não há como negar que tais critérios de interpretação têm como 

premissa um esforço do Pretório Excelso em fazer com que a norma emanada do 

Congresso nacional se mantenha integrada ao ordenamento jurídico. Neste sentido, Carlos 

Blanco de Morais nos aponta o chamado “princípio do aproveitamento dos actos jurídico-

públicos, traduzido na necessidade de conservação, na medida do possível, das leis 

produzidas pelo decisor democrático”263.  

Por outro lado, há dúvidas se tal postura efetivamente reflete em deferência 

institucional, haja vista que a limitação da incidência normativa altera o equilíbrio da 

                                                

261 ADI 1946, rel. min. Sydney Sanches, j. 3-4-2003, DJE 10-4-2003. 
262 Tal disposição determinava que os benefícios previdenciários estariam limitados a um teto de R$ 1.200,00 
(um mil e duzentos reais), que seria reajustado em conformidade com os índices aplicados ao Regime-Geral 
da Previdência Social. 
263 MORAES, op. cit., p. 916. 
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composição política que deu origem àquela norma, que foi emanada de um consenso 

parlamentar que não necessariamente restará refletido na posição pretoriana. 

Aliás, o próprio Carlos Blanco afirma que:  

“As sentenças interpretativas de rejeição são, seguramente, aquelas 
que mais relativizam a vontade subjectiva do legislador e, por 
vezes, a própria vontade objectiva. Na verdade elas, ao afastarem 
um sentido inconstitucional de um preceito, acabam por 
determinar, de algum modo, o seu conteúdo. 
Sem que logre confirmar o entendimento extremo e assaz 
minoritário, segundo o qual, nem a letra da lei nem a vontade do 
legislador valeriam decisivamente em face da vontade criadora e 
actualista do intérprete jurisdicional, a interpretação conforme à 
Constituição, para deixar incólume o enunciado normativo, 
relativiza ou sacrifica parcialmente o fim que o legislador procurou 
emprestar à disposição impugnada. 
Não sendo a solução interpretativa obtida através do método em 
análise aquela que mais evidentemente resulta da leitura do texto 
ou das ideias-força dos trabalhos preparatórios, o facto é que o 
intérprete não pode ir tão longe que possa perder de vista, em 
termos essenciais, o fim contemplado pelo autor da norma”.264 

 

Assim, há o risco de uma desnaturação da escolha política contemplada pela norma 

em análise, o que reflete em uma afronta ao princípio majoritário. 

É bem verdade que, havendo incômodo parlamentar quanto ao resultado de 

determinado julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível a elaboração 

de resposta por meio de uma nova rodada procedimental. No entanto, há que se frisar que 

tal panorama engloba inegável ônus político, especialmente quando implicar redução de 

direitos, de tal maneira que, na prática, é possível que determinado julgamento do Pretório 

Excelso, ao invés de refletir efetiva deferência ao Parlamento, importe uma decisão 

contrária aos interesses majoritário-legislativos de difícil reversão pelas vias políticas. 

 

2.3.3. Mutação Constitucional e o risco ao diálogo 

 

É sabido que as constituições, por mais que se pretendam perenes e estáveis, têm 

reformas e modificações no decurso do tempo de sua vigência265. Tais modificações, 

                                                

264 Carlos Blanco de Moraes, op. cit., p. 387. 
265 Neste sentido, Loewenstein afirma que: “una constitución ideal sería aquel orden normativo conformador 
de proceso político según el cual todos los desarrollos futuros de la comunidad, tanto de orden politico como 
social, económico y cultural, pudiesen ser previstos de tal manera que no fuese necesario un cambio de 
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quando vinculadas ao texto em si, se fazem através das reformas constitucionais e em 

conformidade com os procedimentos existentes no próprio texto do documento que se 

pretende ver modificado. Por outro lado, a doutrina constitucional reconhece haver 

mudanças estranhas à alteração textual das normas constitucionais, que consistam, 

conforme nos ensina Anna Cândida da Cunha Ferraz: 

“(...) na alteração, não da letra ou do texto expresso, mas do 
significado, do sentido e do alcance das disposições 
constitucionais, através ora da interpretação judicial, ora dos 
costumes, ora das leis, alterações essas que, em geral, se 
processam lentamente, e só se tornam claramente perceptíveis 
quando se compara o entendimento atribuído às cláusulas 
constitucionais em momentos diferentes, cronologicamente 
afastados um do outro, ou em épocas distintas e diante de 
circunstâncias diversas”266. 

 

E continua: 

“Assim, em síntese, a mutação constitucional altera o sentido, o 
significado e o alcance do texto constitucional sem violar-lhe a 
letra e o espírito. (...) Trata-se, pois, de mudança constitucional 
que não contraria a Constituição, ou seja, que indireta ou 
implicitamente, é acolhida pela Lei Maior.”267 

 

Ora, no mesmo sentido, Loewenstein afirma que: 

“Cada constitución es un organismo vivo, siempre en movimiento 
con la vida misma, y está sometido a la dinámica de la realidad 
que jamás puede ser captada a través de fórmulas fijas. Una 
constitución no es jamás idéntica consigo misma, y está sometida 
constantemente al panta rhei heraclitiano de todo lo vivente.”268 

 

Por conta disso, ainda em lição do jurista alemão: 

“En la mutación constitucional (…)se produce una transformación 
en la realidad de la configuración del poder político, de la 
estructura social o del equilibrio de intereses, sin que quede 
actualizada dicha transformación en el documento constitucional: 
el texto de la constitución permanece intacto. Este tipo de 
mutaciones constitucionales se da en todos los Estados dotados de 
una constitución escrita y son mucho más frecuentes que las 
reformas constitucionales formales. Su frequencia e intensidad es 
de tal orden que el texto constitucioanl en vigor será dominado y 

                                                                                                                                              

normas conformadoras.” Por outro lado, “Cada constitución integra, por ai decirlo, tan sólo el status quo 
existente en el momento de su nacimiento, y no puede prever el futuro”. 
In: LOEWENSTEIN, op. cit., p. 164.  
266 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição. 2ª Edição. Osasco: 
EdiFIEO, 2015, p. 9. 
267 Idem, idem, p. 10. 
268 LOEWENSTEIN, op. cit., p. 165. 
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cubiernto por dichas mutaciones sufriendo un considerable 
alejamiento de la realidad, o puesto fuera de vigor.”269 

 

Em que pese a normalidade com a qual a doutrina encara o tema, temos que, sob o 

prisma do diálogo institucional, a ocorrência de legiferação judicial que altere o sentido do 

texto a pretexto de uma mutação constitucional importa em uma dificuldade, por parte do 

Congresso Nacional, de superar determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal que 

vierem a ser consideradas como politicamente incômodas. Não é possível ao Congresso 

Nacional, nem mesmo por meio da utilização de seu poder de reforma à Constituição, 

responder a determinada decisão judicial quando esta estiver em sentido contrário ao texto 

normativo em vigor, já que, nestes casos, houve deliberada escolha por parte do Pretório 

Excelso de não observar o que restou formalizado pelo Constituinte, de tal maneira que 

qualquer resposta que altere o parâmetro de controle constitucional será inócua. 

Como primeiro exemplo relacionado ao tema, há que se destacar a interpretação, 

capitaneada pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes na Reclamação Constitucional 4335, 

pela qual se entendeu que, que por meio de alteração informal havida na Constituição, teria 

o art. 52, X perdido sua relevância e sido implicitamente derrogado.  

No caso, foi apresentada perante o Supremo uma Reclamação Constitucional contra 

a vedação legal à progressão de regime nos casos de condenação por crimes hediondos, 

tomando-se por base, para tanto, a autoridade da Corte em razão de decisão proferida em 

sede de Habeas Corpus (HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em sessão plenária 

de 23-2-2006, DJ de 1º-9-2006). O Tribunal reconheceu, na ocasião da Reclamação 4335, 

que suas decisões teriam eficácia erga omnes independentemente da ocorrência, pelo 

Senado Federal, da utilização de sua faculdade prevista no art. 52, X da Constituição 

Federal270.  

Para tanto, o que se alegou foi que a disposição em questão seria uma reminiscência 

histórica, já que a competência em caráter abstrato do Supremo Tribunal Federal para 

declarar, com efeito erga omnes, a inconstitucionalidade de uma lei, atrelada à 

                                                

269 Idem, idem, p. 166. 
270 E isso apesar de se afirmar no relatório da decisão, taxativamente, que “O Senado Federal não revoga o 
ato declarado inconstitucional, até porque lhe falece competência para tanto. Cuida-se de ato político que 
empresta eficácia erga omnes à decisão do Supremo Tribunal proferida em caso concreto. Não se obriga o 
Senado Federal a expedir o ato de suspensão, não configurando eventual omissão ou qualquer infringência a 
princípio de ordem constitucional. Não pode a Alta Casa do Congresso, todavia, restringir ou ampliar a 
extensão do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal.” 



153 
 

preponderância do sistema concentrado em detrimento do difuso no modelo constitucional 

atual, seriam incompatíveis com o efeito inter partes das decisões de controle concreto. 

Neste sentido: 

“A amplitude conferida ao controle abstrato de normas e a 
possibilidade de que se suspenda, liminarmente, a eficácia de leis 
ou atos normativos, com eficácia geral, contribuíram, certamente, 
para que se quebrantasse a crença na própria justificativa desse 
instituto, que se inspirava diretamente numa concepção de 
separação de Poderes - hoje inevitavelmente ultrapassada. Se o 
Supremo Tribunal pode, em ação direta de 
inconstitucionalidade, suspender, liminarmente, a eficácia de 
uma lei, até mesmo de uma Emenda Constitucional, por que 
haveria a declaração de inconstitucionalidade, proferida no 
controle incidental, valer tão somente para as partes?  
A única resposta plausível nos leva a crer que o instituto da 
suspensão pelo Senado assenta-se hoje em razão de índole 
exclusivamente histórica.  
Deve-se observar, outrossim, que o instituto da suspensão da 
execução da lei pelo Senado mostra-se inadequado para assegurar 
eficácia geral ou efeito vinculante às decisões do Supremo 
Tribunal que não declaram a inconstitucionalidade de uma lei, 
limitando-se a fixar a orientação constitucionalmente adequada ou 
correta. 
 
(...) 
 
Sem dispor de um mecanismo que emprestasse força de lei ou que, 
pelo menos, conferisse caráter vinculante às decisões do Supremo 
Tribunal Federal para os demais Tribunais tal como o stare decisis 
americano, contentava-se a doutrina brasileira em ressaltar a 
evidência da nulidade da lei inconstitucional e a obrigação dos 
órgãos estatais de se absterem de aplicar disposição que teve a sua 
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. A 
suspensão da execução pelo Senado não se mostrou apta a 
superar essa incongruência, especialmente porque se 
emprestou a ela um sentido substantivo que talvez não devesse 
ter. Segundo entendimento amplamente aceito, esse ato do Senado 
Federal conferia eficácia erga omnes à declaração de 
inconstitucionalidade proferida no caso concreto. 
 
(...) 
 
Como se vê, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, em sede de controle incidental, acabam por ter 
eficácia que transcende o âmbito da decisão, o que indica que a 
própria Corte vem fazendo uma releitura do texto constante 
do art. 52, X, da Constituição de 1988, que, como já observado, 
reproduz disposição estabelecida, inicialmente, na Constituição de 
1934 (art 91, IV) e repetida nos textos de 1946 (art. 64) e de 
1967/69 (art. 42, VIII). 
Portanto, é outro o contexto normativo que se coloca para a 
suspensão da execução pelo Senado Federal no âmbito da 
Constituição de 1988.  
Ao se entender que a eficácia ampliada da decisão está ligada ao 
papel especial da jurisdição constitucional, e, especialmente, se 
considerarmos que o texto constitucional de 1988 alterou 
substancialmente o papel desta Corte, que passou a ter uma função 
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preeminente na guarda da Constituição a partir do controle direto 
exercido na ADI, na ADC e na ADPF, não há como deixar de 
reconhecer a necessidade de uma nova compreensão do tema.  
 
(...) 
 
Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a 
fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado 
Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se 
o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, 
chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é 
inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a 
comunicação ao Senado Federal para que este publique a 
decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) 
a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento 
do Supremo. A própria decisão da Corte contém essa força 
normativa. Parece evidente ser essa a orientação implícita nas 
diversas decisões judiciais e legislativas acima referidas. Assim, o 
Senado não terá a faculdade de publicar ou não a decisão, uma vez 
que não se cuida de uma decisão substantiva, mas de simples dever 
de publicação, tal como reconhecido a outros órgãos políticos em 
alguns sistemas constitucionais (Constituição austríaca, art. 140,5 - 
publicação a cargo do Chanceler Federal, e Lei Orgânica da Corte 
Constitucional Alemã, art.31, (2), publicação a cargo do Ministro 
da Justiça). Tais decisões proferidas em processo de controle de 
normas são publicadas no Diário Oficial e têm força de lei 
(Gesetzeskraft) [Lei do Bundesverfassungsgericht, § 31, (2)]. 
Segundo Klaus Vogei, o § 31, II, da Lei Orgânica da Corte 
Constitucional alemã faz com que a força de lei alcance também as 
decisões confirmatórias de constitucionalidade. Essa ampliação 
somente se aplicaria, porém, ao dever de publicação, porque a lei 
não pode conferir efeito que a Constituição não prevê. 
Portanto, a não-publicação, pelo Senado Federal, de Resolução 
que, nos termos do art. 52, X da Constituição, suspenderia a 
execução da lei declarada inconstitucional pelo STF, não terá o 
condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua 
real eficácia jurídica. (GRIFOS NOSSOS)” 

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão em comento, entendeu 

por bem que a existência de norma constitucional relativa à sustação, pelo Senado 

Federal, das leis declaradas inconstitucionais por meio de decisão proferida no contexto 

do sistema difuso não mais faria sentido no ordenamento constitucional de 1.988, em 

que pese sua previsão expressa na atual Constituição, de tal maneira a lhe negar 

aplicação. 

Como poderá, contudo, o Congresso Nacional se opor a tal panorama271? Elaborará 

ele uma Emenda Constitucional para incluir texto que já existe na Constituição? Ora, a 

                                                

271 Neste sentido, em sua já citada obra, a professora Anna Cândida é expressa em afirmar que as mutações 
constitucionais pressuporiam respeito à letra da Constituição: 
“Como exercício de função constituinte implícita, (a mutação constitucional) é forçosamente limitada. Seus 
limites são necessariamente mais amplos e definidos do que os limites que se impõem ao constituinte 
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resposta dialógica a tal posicionamento pretoriano se torna impossível, demonstrando uma 

vez mais que, na condição de detentor da última palavra, é imprescindível ao diálogo que o 

Supremo Tribunal Federal exerça auto restrição272, entendendo o déficit democrático que 

lhe é inerente e agindo para, nos casos que lhe forem levados, prestar deferência às opções 

majoritárias que forem constitucionalmente adequadas. 

Em igual medida, a existência de decisões dotadas de caráter aditivo, que 

interpretem a Constituição para lhe acrescentar preceitos normativos que não lhe estejam 

expressamente contidos, afigura uma impossibilidade de resposta institucional pelo 

Congresso Nacional. 

Por exemplo, no que se refere ao julgamento da ADPF 132273, como poderia, o 

Congresso Nacional reagir à interpretação pretoriana de que seria possível a ocorrência de 

união homoafetiva quando o texto Constitucional é expresso em afirmar que o casamento 

se dará entre homem e mulher? Sendo o dispositivo constitucional em comento de 

transparência cristalina, não há emenda à Constituição capaz de garantir uma superação do 

decisium judicial. 

Outro exemplo adequado às preocupações neste tópico apresentadas se refere à 

determinação de que a infidelidade partidária ensejaria a perda de mandato parlamentar, 

decorrida do julgamento da ADI 3999274. Se o art. 55 da Constituição é numerus clausus, o 

acréscimo implícito de outra hipótese ali elencada seria revertido de qual forma pelo 

Parlamento? Impossível enumerar na Constituição tudo o que não constituirá em caso de 

mandato parlamentar. Neste sentido, Oscar Vieira Vilhena afirma que: 

“O fato de se estar estabelecendo mais uma hipótese de perda de 
mandato parlamentar, evidentemente, cria um problema 
institucional sério: a decisão tomada pelos dois tribunais (n. do a.: 
TSE e STF) é decorrência de um processo de interpretação 
constitucional ou tem ela caráter legislativo (no caso específico: de 
natureza constitucional)?” 

                                                                                                                                              

derivado, isto é, ao poder de reforma constitucional, na medida em que este, com permissão expressa da 
Constituição, atua precisamente para reformá-la, emendá-la, modificando o texto e o conteúdo constitucional. 
O poder constituinte difuso, porque não expressamente autorizado, porque nasce de modo implícito e por 
decorrência lógica, não pode reforçar a letra e o conteúdo expresso da Constituição. Sua atuação se restringe 
a precisar ou modificar o sentido, o significado e o alcance, sem todavia vulnerar a letra constitucional.”  
Cf. Processos informais..., op. cit., pp. 11 e ss. 
272 Ora, “Poder Constituído, o Judiciário é, ele também, submetido à Constituição. 
Onde, porém, o Judiciário pontifica em última instância sobre a eficácia das leis e dita a interpretação 
constitucional final, não há poder jurídico que o controle”. 
FERRAZ, processos informais¸p. 111. 
273 ADPF 132, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-5-2011, DJE 16-5-2011. 
274 ADI 3999. Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12-11-2008, DJE 20-11-2008. 
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Se o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de suas funções de guarda da 

Constituição, entender possível a legiferação jurisdicional com hierarquia constitucional, 

as decisões dali advindas haverão de ter caráter de definitividade, haja vista que não é 

possível derrogar texto normativo que não existe. Ou melhor, apenas o Supremo Tribunal 

Federal, por novo arroubo de voluntarismo, será capaz de derrogar aquela norma implícita, 

desdizendo o que originalmente determinou. 

Desta forma, as mutações constitucionais se colocam como intransponível barreira 

ao diálogo institucional, pela qual o Supremo Tribunal Federal se coloca como criador 

normativo soberano e insuperável, impondo sua deliberação antidemocrática à população e 

desnaturando a indispensável identidade entre governantes e governados, típica dos 

regimes democráticos de governo. 
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PARTE III: O PROCESSO LEGISLATIVO NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1.988 E A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 
 

A positivação do processo legislativo restou alocada na seção VIII da Constituição 

Federal, que estabelece, em seu artigo 59, que ele haveria de compreender emendas à 

Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, 

decretos legislativos e resoluções.  

Como decorrência lógica disso, temos que todos os atos normativos mencionados 

são do tipo primário, haja vista que extraem seu fundamento de validade apenas e tão 

somente da Constituição Federal. Apesar disso, e a depender da espécie normativa em 

análise, cada um dos tipos de norma mencionados apresentam diferentes níveis de 

hierarquia e generalidade. 

O que se observa é que as emendas constitucionais têm seu processo de legiferação 

contido no art. 60275 do texto constitucional; às leis restou dedicada a subseção III da seção 

VIII da Constituição, que engloba os artigos 61 a 68 do dispositivo magno; destes, por sua 

vez, o artigo 62276 dispõe especificamente sobre medidas provisórias277 enquanto o artigo 

68278 trata das leis delegadas279.  

                                                

275 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria relativa de seus membros. 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de 
estado de sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-
se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
com o respectivo número de ordem. 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de 
nova proposta na mesma sessão legislativa. 
276 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.  
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  
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I – relativa a:   
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;   
b) direito penal, processual penal e processual civil;  
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o 
previsto no art. 167, § 3º;  
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;  
III – reservada a lei complementar;   
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 
Presidente da República.   
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, 
I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei 
até o último dia daquele em que foi editada.  
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes.   
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante 
os períodos de recesso do Congresso Nacional.  
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias 
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.  
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver 
tramitando. 
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso 
Nacional.   
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.   
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir 
parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional.  
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.  
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de 
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua 
vigência conservar-se-ão por ela regidas.  
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á 
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.   
277 Também regidas pelos arts. 25, §2o e pelo art. 246 da Consituição Federal, que estabelecem limites 
específicos à sua utilização 
278 Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação 
ao Congresso Nacional. 
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de 
competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei 
complementar, nem a legislação sobre: 
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; 
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que 
especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação 
única, vedada qualquer emenda. 
279 Acerca deles também menciona o art. 49, V, que declara ser de competência exclusiva do Congresso 
Nacional a sustação das leis delegadas que extrapolarem os limites da delegação legislativa 
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Assim, são os artigos 61280, 63281, 64282, 65283, 66284, 67285 e 69286 que tratam da 

elaboração das leis diretamente pelo Poder Legislativo, tanto na sua vertente ordinária 

                                                

280 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 
281 Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 
4º; 
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. 
282 Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. 
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a 
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais 
deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, 
até que se ultime a votação.   
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, 
observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos 
projetos de código. 
283 Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e 
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 
284 Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 
ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do 
veto. 
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 
§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. 
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo 
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.   
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. 
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão 
imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.   
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quanto na complementar (a respeito desta, é no artigo 69 que se encontram presentes suas 

diferenças de tramitação). 

É pertinente uma análise panorâmica do processo de tramitação legislativa como 

um todo. Ora, 

“A função legislativa concretiza-se através de um complexo de 
atos, que vai da iniciativa legislativa até a promulgação da lei. 
Essa série de atos concatenados desenvolve-se no tempo e tende à 
formação de um ato final; donde decorrem a ideia de procedere, 
ou seja, dirigir-se para uma meta, e o nome ‘processo’ dado a esse 
conjunto de atos postos em movimento no exercício da função 
legislativa”287 

 

Neste sentido, o texto constitucional determina que o processo de trâmite do projeto 

de lei288 iniciar-se-á com a proposta legislativa, sendo certo que a iniciativa de propositura 

deverá observar os critérios de competência e procedimento previstos. 

Elaborado e proposto o projeto, o mesmo será levado à discussão nas comissões e, 

sendo o caso, no plenário, através do exercício de controle de agenda por parte do 

Presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (este, por sua vez, procederá 

tal exercício tanto na Câmara Alta quanto, igualmente, em relação ao Congresso Nacional, 

nos assuntos que forem de competência unicameral). 

Dada a colocação do projeto em pauta, ele será votado em ambas as casas. Havendo 

a aprovação com observância dos quóruns mínimos, o projeto será remetido ao Presidente 

da República que, exercendo função prevista no artigo 66 da Constituição Republicana de 

1.988, procederá com a sanção ou veto dele (este, caso oposto, deverá ser fundamentado 

em razão de contrariedade ao interesse público ou de inconstitucionalidade). 

                                                                                                                                              

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos 
§ 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-
Presidente do Senado fazê-lo. 
285 Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, 
na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do 
Congresso Nacional. 
286 Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
287 DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional..., op. cit., p. 42. 
288 Por outro lado, como bem nos ensina José Afonso da Silva, há hipóteses de legiferação que independem 
do processo legislativo. Ora, “a existência de um órgão incumbido da função legislativa constitui pressuposto 
da existência do processo legislativo, não da existência do ato legislativo final, com força de lei. Pode haver 
ato legislativo com força de lei (decreto-lei, medidas provisórias, por exemplo) sem processo legislativo.”. 
Igualmente, nos sistemas autocráticos, “os atos de natureza legislativa são editados sem um processo 
legislativo. Este somente pode existir se houver um corpo legislativo colegiado onde se desenvolvam os atos 
de feitura das leis”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional..., op. cit., p. 51. 
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Em havendo sanção (expressa ou tácita) ou, no caso de veto, sendo o mesmo 

rejeitado pelo Congresso Nacional, a lei aprovada haverá de ser promulgada pelo 

Presidente da República (ou, subsidiariamente, pelo Senado Federal, através de seu 

presidente ou vice-presidente, nos termos do que dispõe o art. 66, §7o da Constituição 

Federal) e, ato contínuo, publicada em diário oficial, a partir do que produzirá efeitos e 

efetivamente integrará o ordenamento jurídico pátrio, passando a ser de observância 

coercitiva aos seus destinatários. 

Assim, temos que o processo pelo qual tramita um projeto de lei envolve diversas 

etapas, até mesmo em razão da formação legislativa ser um ato complexo289. Enumera-se: 

1. Elaboração do projeto e propositura dele através de iniciativa competentemente 
exercida; 

2. Controle de agenda, com deliberação do presidente da casa legislativa acerca da 
pertinência ou não de pauta do projeto de lei; 

3. Discussão legislativa, com a apreciação das eventuais alterações por meio de 
emendas (que podem ser supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e 
aditivas) nas comissões parlamentares bem como, sendo o caso, no plenário; 

4. Remessa do processo legislativo à presidência da República, para sanção ou veto, 
com retorno ao Congresso Nacional, se o caso, para análise do veto presidencial. 

 

Aprovada a lei, realizam-se ainda duas etapas que, rigorosamente falando, não 

integram o processo legislativo propriamente dito290, mas que são fundamentais para a 

ocorrência da criação ou alteração de novo direito integrante do ordenamento jurídico: 

                                                

289 Se diz complexo o ato cuja concretização se traduz por meio da manifestação de múltiplas vontades. No 
caso da elaboração da lei temos, no mínimo, a convergência de vontades das duas casas parlamentares. 
Acrescente-se a vontade do executivo (no caso de sanção presidencial) ou do Congresso Nacional em reunião 
unicameral (em caso de derrubada de veto). Por outro lado, entendemos, como mencionado no corpo do 
texto, que a promulgação da lei e, ato contínuo, sua publicação, não fazem parte do processo legislativo per 
se, pelo que não consideramos tais situações ao ponderarmos quanto à natureza complexa do processo de 
legiferação.   
290 Tal entendimento se embasa no fato de que, quando da promulgação e publicação, não há que se falar em 
projeto de lei, mas sim em lei propriamente dita, que já se constituiu como ato jurídico perfeito.  
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por outro lado, afirma que “a lei ordinária, no Direito brasileiro, é um ato 
complexo. De fato, é ela estabelecida por um ato que se enquadra perfeitamente no conceito que Roberto 
Lucifredi dá de ato complexo. Há para ele ato complexo sempre que “duas ou mais vontades homogêneas 
tendentes a um mesmo fim se fundem numa só vontade declarada, idônea a produzir determinados efeitos 
jurídicos que não poderiam de modo algum produzir-se, se faltasse tal concurso de vontades. 
O acerto dessa afirmação resulta da análise do processo de formação da lei em nosso Direito, à luz da 
Constituição. Essa formação apresenta uma fase introdutória, a iniciativa, uma fase constitutiva, que 
compreende a deliberação e a sanção, e a fase complementar, na qual se inscreve a promulgação e também a 
publicação.” 
In: Do processo legislativo, op. cit., p. 302. 
No entanto, o mesmo professor admite que desde a ocorrência da sanção ou derrubada do veto, a lei já se 
caracteriza como ato jurídico perfeito. Neste sentido, é categórico ele ao afirmar que: “Perfeito o ato jurídico 
normativo, qualquer que seja ele, antes que se torne eficaz há de ser promulgado e publicado. Promulgação e 
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5. Promulgação da lei; 
6. Publicação em diário oficial. 

 

Se é verdade que o procedimento de legiferação é bem estabelecido no direito 

constitucional positivo, temos, na prática, que a questão do diálogo institucional transborda 

para o campo do processo legislativo, de tal sorte que cada vez mais o judiciário, de forma 

geral, e sua cúpula, de modo específico, acabam por desempenhar papel na elaboração 

legislativa formal. 

Por meio de tal participação, restringe-se, impossibilita-se ou se direciona a 

discussão política, o que, em última análise, interfere sobremaneira no resultado da 

produção normativa e, por conseguinte, no comando jurídico emanado do Estado, cuja 

observância é obrigatória aos indivíduos vinculados à soberania interna nacional. 

E, evidencia-se, ainda que tal participação possa ter virtudes e mitigar extremos, 

temperando o debate democrático a fim de o mesmo se coadunar com os valores estatais 

definidos pelo constituinte e expressos no texto magno, temos que o exercício de tal 

participação pode gerar abusos e restringir o autogoverno, o que, em última análise, chega 

até mesmo a gerar uma crise de legitimidade do sistema jurídico como um todo, tornando-

o incompatível com a vontade popular e determinando uma vinculação do todo social à 

deliberação de uns poucos notáveis, verdadeiros aristocratas que, sem qualquer mandato ou 

associação representativa com o povo, impõem suas vontades por meio da força 

institucional na qual estão albergados. 

Assim, a atuação do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo traz consigo 

diferentes preocupações. Ainda que o Pretório Excelso não o faça com a mesma 

intensidade quantitativa observada nos casos de ativismo judicial, sua ocorrência deve ser 

encarada com preocupação e gravidade. 

Ora, considerando-se o papel de guardião da constituição detido pela Corte 

Constitucional, bem como a eventual ocorrência de participação do órgão em comento no 

processo legislativo - como participante atípico do mesmo -, torna-se possível que as 

                                                                                                                                              

publicação constituem no Direito brasileiro uma fase integratória da eficácia do ato normativo”. In: op. cit., 
p. 368. 
Desta forma, o que se observa é que as fases de promulgação e publicação se relacionam à eficácia do ato 
legal, e não à sua existência, que resta configurada já após a fase de sanção ou derrubada do veto pelo 
Congresso Nacional.  
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circunstâncias político-jurídicas façam com que esta mesma Instituição imprima – direta 

ou indiretamente – sua vontade em determinado processo de elaboração normativa e, 

posteriormente, realize análise de validade (em face do texto constitucional) do produto 

emanado deste processo no qual sua manifestação de vontade restou expressa, o que, a 

princípio, afigura-se como manifestamente contrário à lógica de toda a teoria 

constitucional. 

Por outro lado, e analisando a questão de forma positiva e otimista, temos que o 

diálogo constitucional pode assegurar maior legitimidade às deliberações estatais, bem 

como garantir maior qualidade e segurança jurídica nos mandamentos legais que emanam e 

se impõem sobre a coletividade nacional.  

Ora, a ideia por trás do diálogo é a de que, ao invés de bloquear determinado 

objetivo do Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Federal seja capaz de atuar como um 

agente influenciador, capaz de aprimorar a legislação a ser implementada por meio de uma 

adequação da mesma à Constituição Federal. Neste sentido, a ocorrência de rodadas 

procedimentais sucessivas, tal qual propõe Conrado Hubner Mendes291, se afigura como 

método eficaz para uma maior interação entre os poderes constituídos no processo de 

elaboração legislativa. 

Por outro lado, a possibilidade de exercício da última palavra dá ao Supremo 

Tribunal Federal posição de primazia em face dos demais poderes constituídos, de tal 

maneira que, por vezes, há ocorrência de intervenção indevida no espectro de atuação 

alheia, ocasionadora de ruídos constitucionais. 

Tal situação, a propósito, é decorrente de uma maior aceitação do controle 

preventivo de constitucionalidade. 

                                                

291 Dependendo de cada constituição, haverá uma camada decisional (legislativa ou judicial) na qual se dará 
“o procedimento provisoriamente definitivo, a partir da qual não haverá a existência de recursos 
institucionais adicionais, que não sejam a reinicialização do procedimento decisório como um todo, em nova 
‘rodada procedimental’. O foco no ‘último nível’ é destacado pelas teorias da última palavra. A percepção de 
uma circularidade permanente e inevitável, por outro lado, passa por uma sensibilidade temporal diferente, 
apresentada pelas teorias do diálogo institucional”. 
Tradução livre do original: “Depending on each constitution, there wil be a ‘provisional ultimate’ decisional 
layer (either legislative or judicial) beyond which there is no additional institutional recourse, except the re-
initiating of the process all over again, of a new ‘procedure round’. The focus on the ‘ultimate level’ is 
highlighted by theories of last word. The perception of an inevitable and permanent circularity, on the other 
hand, sprigns from a different temporal sensivity showed by theories of insitutional dialogue”.  
In: MENDES, Conrado Hübner. It’s all about the last word? Deliberative separation of powers. 
Legisprudence, Vol. 3, No. 1, p. 73.  
Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1911822 
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De início, e como forma de conceituação, temos que: 

“A fiscalização preventiva procura sindicar um acto normativo em 
tramitação formativa. 
Tal como sucede com qualquer outro controle de tipo abstracto, 
impugna-se o acto em si mesmo considerado, independentemente 
de sua aplicação a qualquer situação concreta. 
Essa aplicação concreta não poderia, aliás, ser logicamente 
considerada, já que a pré-norma é questionada antes de poder 
produzir qualquer efeito. Daí que uma fiscalização preventiva da 
constitucionalidade, como controlo ‘ex ante’, só possa, por 
definição, ser abstracta, na medida em que a norma sindicada, 
pelo facto de não ter completado o seu ‘iter’ formativo, carece de 
acto promulgatório ou equivalente que constitui a sua condição de 
existência.”292. 

 

Ou seja, ainda em uma fase pré-normativa, relativa ao processo de feitura da lei por 

meio do trâmite de seu projeto, passa a se realizar uma interferência do Poder Judiciário, 

pela qual desde logo se analisa a compatibilidade daquele ato normativo em potencial com 

o regramento constitucional em vigor. Tal qual nos expõe o jurista português, tal 

modalidade de controle se dá em caráter abstrato, ainda que, no Brasil, grande parte de sua 

incidência se dê por meio da figura do Mandado de Segurança. De um lado, é inegável que 

o caminho processual aceito pelo Supremo Tribunal Federal ao conhecer tais remédios 

processuais indica, a priori, um meio de proteção de direito individual. Ora, o parlamentar 

que impetra Mandado de Segurança atinente ao devido processo legislativo o faz sob o 

fundamento de proteção ao seu direito líquido e certo de participar de processo formativo 

de lei adequado aos ditames procedimentais e, eventualmente, meritórios (vide os casos de 

controle preventivo das emendas constitucionais) ao contido na Constituição Federal. Por 

outro lado, tal característica processual relacionada ao controle jurisdicional do devido 

processo legislativo não afasta o fato de que, tal qual ensinado por Blanco de Moraes, o 

controle preventivo analisa a situação da pré-norma em abstrato. A afronta ao direito 

subjetivo do parlamentar não decorre da incidência daquele ato normativo em potencial, 

que será analisado abstratamente em razão de uma afronta ao direito de participação do 

parlamentar à processo de formação legislativa idôneo. De outro modo, temos que a 

análise concreta relacionada ao conhecimento do Mandado de Segurança se dá quanto ao 

procedimento parlamentar; havendo incompatibilidade entre este e a constituição, a norma 

em potencial que sofrer controle preventivo será analisada abstratamente. O controle 

concreto realizado pelo Supremo Tribunal Federal se dá em face das normas de tramitação 

                                                

292 MORAES, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional, Tomo II, op. cit., p.23. 
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legislativa, sendo certo que são estas que incidem sobre o direito líquido e certo do 

parlamentar que, no plano fático, estariam sendo afetados; a pré-norma que dá causa de 

pedir ao Mandado de Segurança, por sua vez, será analisada e controlada sem que tenha 

havido sua incidência em uma situação fática do cotidiano. 

Também nos casos em que o controle preventivo se instrumentalizar por uma 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ele ostentará natureza abstrata. O 

objeto de tal ação de controle concentrado se dará em torno de um ato concreto que apenas 

e tão somente servirá de veículo para a transformação de um projeto legislativo em efetiva 

norma; a partir de tal ato concreto e procedimental havido no iter formativo, a norma em 

potencial que restar controlada terá sua análise realizada abstratamente. 

O objeto do controle preventivo dar-se-á em torno de uma norma em potencial, que, 

em razão da incompletude de seu iter formativo, não terá se consolidado como um ato 

jurídico perfeito. Ora, “o controlo prévio da constitucionalidade incide sobre actos ‘pré-

normativos’ ou normas ‘imperfeitas’ que, no caso de serem julgadas inconstitucionais não 

concluirão por geralmente o correspondente trâmite formativo, ficando comprometida a 

sua existência jurídica”293. 

Tal qual restou caracterizado nos tópicos anteriores, a ocorrência de tal modelo de 

controle não se encontra, a princípio, prevista como parte integrante do procedimento basal 

de legiferação previsto na Constituição Federal. De outra forma, não é parte do 

procedimento padrão de criação jurídica a ocorrência de controle preventivo; este, na 

verdade, se dará em torno de uma rodada procedimental paralela e incidental294 que, 

ocorrendo em paralelo ao trâmite ordinário de legiferação, importará na eventual 

                                                

293 Ibid, p. 25. 
294 Em sentido semelhante, “O processo de controlo preventivo consiste, ainda, num incidente eventual de 
carácter heterogéneo inserido num procedimento complexo. 
Trata-se de um incidente de caráter heterogêneo porque implica a integração de um acto jurídico-público 
oriundo de uma função estadual de natureza distinta daquela que subjaz a procedimento normativo principal, 
no qual o referido incidente projecta os seus efeitos. 
Estamos, efetivamente, diante de um acto jurisdicional que é praticado de forma a incidir num procedimento 
normativo respeitante a atividades exercidas no âmbito da função política do Estado-Colectividade. 
Mas o incidente assume, também, e por regra, carácter eventual, tendo em conta que a fiscalização 
preventiva constitui, essencialmente, um instituto de convocação não obrigatória (...) 
Isso porque o referido processo de controlo não se afigura como um trâmite necessário ou constante do 
procedimento produtivo das mesmas normas e, não o sendo, não pode naturalmente fazer parte desse mesmo 
procedimento. 
Estamos, deste modo, perante um incidente eventual, de carácter jurisdicional, que se manifesta no decurso 
do procedimento normativo.”. 
In: MORAES, Carlos Blanco. op. cit., pp. 25-26 
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interrupção deste que, por sua vez, não se concluindo, deixará de produzir ato contrário ao 

ordenamento jurídico constitucional e, portanto, evitará a insegurança jurídica inerente à 

toda pronúncia de inconstitucionalidade havida em razão de uma norma que já tenha 

produzido seus efeitos.  

A partir da análise de cada etapa do processo legislativo, será possível a verificação 

de como o Pretório Excelso tem se portado em sua relação com o legislativo. É o que 

veremos a seguir. 
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1. A Iniciativa legislativa 

 

A espécie normativa da qual decorre, por excelência, a criação de direito novo ou a 

alteração de direito antigo é a lei, ao menos nas hipóteses em que não houver vedação de 

forma a ela295. Seu processo criador se inicia na fase da iniciativa legislativa, onde um 

proponente com competência para iniciar projeto afeto a determinada matéria assim o faz, 

submetendo-o à apreciação pelo Congresso.  

Neste sentido, José Afonso da Silva nos ensina que:  

“o termo ‘proposição’ é empregado no seu sentido corrente de ato 
e efeito de propor. No processo de formação das leis a proposição 
consubstancia-se na existência de um ato de alguém dirigido a 
qualquer daquelas Casas do Congresso Nacional invocando sua 
atividade no sentido de ser produzido um ato legislativo (lei, 
decreto legislativo etc); esse alguém pode ser um de seus 
membros, individual ou coletivamente, a Mesa, uma de suas 
Comissões ou outra pessoa ou órgão a que a Constituição atribua a 
qualidade de titular da iniciativa legislativa”.296 

 

E, mediante a existência de múltiplos focos de poder capazes de dar ensejo ao 

início do processo legislativo, há que se ressaltar que a competência de iniciativa 

legislativa deles poderá se caracterizar, em relação aos seus assuntos, como geral ou 

reservada, conforme o que nos indicar a Constituição Federal297. 

A iniciativa reservada se refere àquela cuja Constituição expressamente determinou 

a um órgão institucional específico a prerrogativa de apresentar projetos de lei relativos a 

determinado tema ou assunto, vedando aos demais a faculdade de iniciar processo 

                                                

295 Neste sentido, Ferreira Filho nos ensina que: “Há, assim, no Direito vigente, um domínio vedado à lei 
ordinária. Certamente a delimitação desse campo obedeceu à cogitação de que nele seria conveniente excluir 
a intromissão do Executivo por meio da sanção, e, portanto, do veto. Além das matérias enumeradas no art. 
49, deve incluir-se nesse terreno imune à intervenção da lei ordinária o das competências privativas do 
Senado e da Câmara. Naquele caso, estão as competências previstas no art. 52 da Constituição. Neste, as 
mencionadas no art. 51.” 
In: Do processo legislativo, op. cit., p. 301-302. 
296 Processo constitucional..., op. cit., p. 52. 
297 Importante salientar que as iniciativas reservadas não se encontram concentradas em um único locus no 
texto constitucional. No artigo 61, §1o da Constituição Federal, temos os assuntos cuja iniciativa legislativa 
caberá apenas ao Presidente da República; no que se refere ao Ministério Público, temos a disposição 
constante do art. 128, §5o (ressalvando-se o que dispõe o art. 61, §1o, II, d, de tal maneira que temos aqui uma 
iniciativa reservada e concorrente); especificamente ao Procurador-Geral da República, há a disposição do 
art. 127, §2o; ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça, faz-se 
constar a competência privativa no art. 96, II; exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, por sua vez, 
estabelece o art. 93 a iniciativa do projeto de Estatuto da Magistratura; nos artigos 51, IV e 52, XIII, 
respectivamente, temos a competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e, 
finalmente, no art. 73, em cominação com o art. 96, a competência privativa dos Tribunais de Contas. 
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legislativo relacionado à matéria; por outro lado, e a contrario sensu, a iniciativa geral trata 

de todos os temas que, por meio de projeto de lei, dispensam que sua submissão ao 

Congresso Nacional se dê por instituições específicas e determinadas.   

É conveniente que exista iniciativa reservada, a fim de “resguardar a seu titular a 

decisão de propor direito novo em matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu 

interesse preponderante”298. A iniciativa reservada tem como finalidade a proteção da 

independência funcional dos poderes, que melhor conseguirão administrar seus assuntos 

internos se puderem proceder com a propositura das leis que da organização deles 

dispuserem. É em sentido semelhante, aliás, que se dá a existência de decretos legislativos, 

que excluem a competência do Executivo para apreciar determinadas matérias que, a rigor, 

são afetas apenas ao Poder Legislativo299. 

A iniciativa geral, por sua vez, se refere à prerrogativa de iniciar processo 

legislativo relacionado a qualquer tema ou questão que não exija competência reservada300, 

cabendo aos agentes políticos vocacionados à inovação legislativa, quais sejam: os 

membros do Congresso Nacional (isoladamente ou por meio de comissão) e o Presidente 

da República. Além deles, e em estrita conformidade com o que dispõe o art. 61, §2o da 

Constituição Federal, os cidadãos poderão apresentar projeto de lei popular; tal 

modalidade, contudo, não encontra uso recorrente na realidade política pátria, haja vista 

que é muito mais fácil aos populares convencerem um parlamentar à patrocinar 

determinado projeto de lei do que obterem o quórum constitucionalmente previsto para o 

exercício da iniciativa popular. Ora, a obtenção do envolvimento de 1% (um por cento) do 

eleitorado nacional, distribuído por no mínimo cinco estados federativos, com não menos 

de 0,3% (três décimos por cento) do eleitorado de cada um destes estados se afigura como 

                                                

298 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., op. cit., p. 256. 
299 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit., p. 306. 
300 “A iniciativa geral — regra de que a iniciativa reservada é a exceção — compete concorrentemente ao 
Presidente da República, a qualquer deputado ou senador e a qualquer comissão de qualquer das casas do 
Congresso. E, acréscimo da Constituição em vigor, ao povo. 
Observe-se que, em face das reservas de iniciativa adiante examinadas, rigorosamente falando, no Direito 
brasileiro ninguém possui realmente iniciativa geral. A designação vale simplesmente na medida em que 
significa poder propor direito novo sobre qualquer matéria (exceto as reservadas), já que os titulares de 
iniciativa reservada, salvo o Presidente da República, apenas possuem iniciativa para a matéria que lhes foi 
reservada.”. 
Idem, idem, pp. 254-255 
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bastante dificultosa301, de tal maneira que a prática constitucional – em nível nacional - viu 

a proposta de projetos de lei de iniciativa popular apenas e tão somente em três ocasiões302. 

O entendimento majoritário da doutrina, aliado à prática constitucional, indica que 

os demais sujeitos mencionados no caput do art. 61 têm apenas e tão somente competência 

exclusiva, no que a Constituição assim determinou, não podendo, contudo, dar ensejo à 

projetos de lei referentes a outros assuntos. 

Ainda no assunto referente à iniciativa legislativa, devemos levar em conta a 

disposição constitucional contida no art. 165, I, II e III da Lei Maior. Vejamos: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias;  
III - os orçamentos anuais. 

 

À primeira vista, tal dispositivo parece se referir à modalidade de iniciativa 

exclusiva do Presidente da República, tal qual ocorre em diversos outros assuntos. Por 

outro lado, tal competência se diferencia daquela instituída pelo artigo 61, §1o da 

Constituição Federal. Ora, enquanto estas se relacionam a uma faculdade do Presidente da 

República, que poderá ou não exercer seu poder de iniciativa, aquelas correspondem a um 

dever, caracterizando um tipo específico de iniciativa exclusiva denominado iniciativa 

vinculada. 

Quanto ao local em que se iniciará o processo de tramitação legislativa, temos, 

como regra, que ele se iniciará na Câmara dos Deputado. Apenas nos casos em que a 

iniciativa legislativa se concretizar por Senador da República ou por Comissão integrante 

do Senado Federal (de outra forma, quando se tratar de um projeto de lei do Senado – PLS) 

é que o projeto de lei iniciará na Câmara Alta do Congresso Nacional. 

                                                

301 “(...) tal esforço não se justificaria, já que é muito menos trabalhoso convencer um, um só deputado ou 
senador a apresentar projeto de lei, seja para novas regras, seja para ab-rogar as existentes. Nessas condições, 
é evidente que nenhum grupo irá escolher o caminho mais espinhoso para fazer chegar a debate as suas 
pretensões. Claro, a coleta popular de assinaturas é, muitas vezes, iniciada, mas como meio de pressão sobre 
o Parlamento, visto que serve para provocar sempre movimentação da opinião pública.”. 
In: Do processo..., op. cit., pp. 185-186 
302 Em duas dessas ocasiões (projeto de lei 135/2010 – lei da ficha limpa - e 8930/94 – lei dos crimes 
hediondos), houve a aprovação do projeto de lei, com sua devida conversão em lei. O projeto de lei 
4.850/2016, apelidado de “dez medidas de combate à corrupção”, por sua vez, se encontra atualmente em 
tramitação. 



170 
 

Do ponto de vista substantivo, há que se frisar que a iniciativa legislativa importa 

como mecanismo de gerenciamento do programa político, quer da maioria ou da minoria. 

Afinal: 

“Quando o Poder Executivo exerce o poder de iniciativa, 
apresentado um projeto de lei ao Parlamento, está atuando sua 
ideologia de governo, e se esforça para que a regulamentação da 
matéria contida no projeto seja adotada, porque configurativa da 
posição ideológica que informa seu programa de realizações 
governamentais. A Oposição, por seu turno, procura introduzir no 
programa emendas que desfigurem os princípios nele 
consubstanciados, primeiramente para impedir a atuação do 
programa político do Governo, depois a fim de criar condições 
eleitorais futuras. Dessa forma, acaba por votar contra as 
proposições governamentais. 
Se é a minoria oposicionista que inicia a lei, ela o faz não tanto 
pela esperança de vê-la acolhida, mas para demonstrar o contraste 
ideológico entre seu programa e o do Governo e, com isso, ter 
condições de vir a vencer as eleições futuras, subindo ao poder 
para atuar seu programa. Por seu turno, a maioria governamental 
procurará obscurecer e obstar à iniciativa da minoria, negando 
aprovação às suas proposituras ou tomando a iniciativa de 
regulamentar a matéria em harmonia com o programa que 
defende”303. 

 

Desta forma, temos que a iniciativa parlamentar tanto reflete a tentativa de um 

grupo político de introduzir determinado tema à agenda parlamentar quanto, igualmente, 

de delimitar, em conformidade com sua própria visão ideológica, o conteúdo e 

direcionamento daquela discussão que, no entanto, poderá ser objeto de emendas e 

alterações por parte da maioria parlamentar.  

Dito de outra maneira, e nos apropriando da linguagem formulada pelo professor 

José Afonso da Silva304, temos que a iniciativa importa no poder de escolha da matéria 

(que resta trazida à deliberação parlamentar) direcionada por meio dos interesses a serem 

tutelados pelo grupo político que deu início ao processo legislativo. 

A apresentação de um projeto de lei trata, portanto, não apenas de uma proposição 

para que ocorra a discussão de um determinado tema como, igualmente, apresenta uma 

proposta de regulamentação acerca daquele tema, consubstanciada no conteúdo do projeto 

de lei. 

1.1.Iniciativa exclusiva e emenda parlamentar 

 
                                                

303 DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional, op. cit.¸ p. 137. 
304 V. op. cit.¸ pp. 177 e 178. 
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É mister salientar a questão das emendas legislativas, nos casos em que a iniciativa 

se der, de maneira exclusiva, por órgão extraparlamentar.  

De início, há que se ressaltar que a iniciativa parlamentar é ato que se exaure com a 

apresentação do projeto à mesa da casa em que se iniciará sua tramitação, encerrando-se aí 

o direito de propositura garantido pela Constituição. Assim, a princípio, estão vedadas aos 

titulares que não forem integrantes do Poder Legislativo a realização de emendas. 

A prática constitucional, no entanto, tem tolerado alterações que acrescentem ao 

projeto inicial novo texto ou disposição. Por outro lado, não se permite supressão, 

modificação ou substituição de parcela do projeto de lei. Neste sentido: 

“A reserva desse poder aos membros do Legislativo deflui do fato 
de que os parlamentares são membros do órgão que, de acordo 
com a doutrina tradicional, constitui o direito novo, apresentando-
se a emenda como reflexo desse poder de estabelecer novo direito. 
Sem dúvida, aos titulares extraparlamentares da iniciativa se tem 
tolerado que, por meio de mensagens aditivas, alterem o projeto 
que remeteram. Todavia, como salienta José Afonso da Silva, o 
próprio nome dado a essas mensagens já revela os seus limites 
naturais. Por elas, não pode o titular extraparlamentar da iniciativa 
‘suprir ou substituir dispositivos, só pode... acrescentar 
dispositivos na proposição original’. E isso se justifica porque os 
novos dispositivos podem ser considerados não modificação do 
proposto, mas nova proposição. Assim, para realmente modificar o 
projeto só há um caminho — retirá-lo e apresentá-lo de novo, 
reformulado. 
Observe-se que, no processo de elaboração da lei orçamentária, do 
plano plurianual e de diretrizes orçamentárias, expressamente 
permite a Constituição que o Presidente da República, por meio de 
mensagem, proponha modificações nos mesmos (art. 166, § 
5º).”305 

 

Por outro lado, se é vedado ao iniciador do projeto de iniciativa exclusiva a 

realização de emenda, poderá o parlamentar realizá-lo? Há correlação entre a faculdade de 

emendar um projeto e a faculdade de iniciativa parlamentar a ele relacionado?  

Tal questão, que em textos constitucionais pretéritos deu margem à diferentes 

especulações doutrinárias e constitucionais, resta, na vigência da atual Lei Maior, 

solucionada por seu artigo 63 que determina expressamente quais as hipóteses nas quais 

não será permitida a realização de emenda parlamentar apresentada a projeto cuja iniciativa 

recairia exclusivamente a outros agentes políticos.  

                                                

305 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit. pp. 307-308. 
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Isso pois o dispositivo em questão estabeleceu em seu texto que apenas será vedada 

a ocorrência de emenda nos casos de projeto de iniciativa reservada quando houver 

aumento de despesa. 

Ou seja, a hermenêutica nos faz perceber que as restrições ao poder de emenda 

parlamentar em projetos de iniciativa legislativa cuja competência lhe for estranha se darão 

apenas em relação aos casos de aumento de despesa. E mesmo nestes há exceções: nas leis 

orçamentárias propostas pelo Presidente da República, será possível a realização de 

emenda que importe aumento de gastos. A jurisprudência, no entanto, tem exigido que as 

emendas parlamentares guardem relação com o objeto do projeto306. 

Frise-se, a propósito, que tal limitação não trata de mero capricho, mas de uma 

necessidade para a manutenção da governabilidade pelo Executivo. Como nos ensina 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

“A ratio da reserva tem sido ou a proteção da independência de 
determinado poder, como ocorre com a de iniciativa em favor do 
Judiciário, que, aliás, procede da inspiração que em Montesquieu 
sugeria a atribuição do veto ao Executivo, ou a redução das 
despesas públicas. De fato, a experiência tem revelado que os 
parlamentares são muitas vezes tentados a ser generosos em 
demasia com os fundos públicos, concedendo subvenções e 
determinando despesas muito além das possibilidades da Fazenda. 
Com isso, pretendem evidentemente melhorar as condições de vida 
e melhor atender aos interesses e necessidades de seus 
representados. Entretanto, às vezes aí pode mesclar-se o desejo 
puro e simples de conquistar votos à custa do Erário público, visto 
que a temporariedade das funções eletivas leva o parlamentar 
desde o dia seguinte da eleição a preparar a próxima. Essa 
consideração está presente na Constituição brasileira.”307. 

 

Assim, a restrição às emendas parlamentares em matérias relacionadas a aumento 

de despesas (restando excluída dessa limitação as leis orçamentárias) se coloca como um 

                                                

306 Neste sentido, vale observar a ADI 3.114, de relatoria do Ministro Ayres Brito que, em sua ementa, 
expressamente aduz que “As normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a 
modificação, por meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder 
Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, 
porém, em duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular matérias diferentes das versadas no 
projeto de lei, de modo a desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei 
de iniciativa do presidente da República, ressalvado o disposto no § 3º e no § 4º do art. 166, implicarem 
aumento de despesa pública”.  
ADI 3.114, rel. min. Ayres Britto, j. 24-8-2005, P, DJ de 7-4-2006 
Igualmente, na ADI 2.583, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, restou decidido que “as emendas 
parlamentares aos projetos de lei de autoria privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde 
que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas”. 
ADI 2.583, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-8-2011, P, DJE de 26-8-2011. 
307 In: Do processo, op. cit., p. 188. 
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acerto do constituinte que, longe de querer restringir a maioria democrática de alterar as 

leis de iniciativa presidencial, quis garantir que as políticas governamentais fossem 

viabilizadas de acordo com um planejamento orçamentário coeso308. 

 

1.2. O Supremo Tribunal Federal e sua iniciativa legislativa 

 

A participação do Supremo Tribunal Federal na fase da iniciativa legislativa é 

constitucionalmente alicerçada, sendo certo que apenas nos casos previstos na Constituição 

há, pelo Pretório Excelso, possibilidade de apresentação de projeto de lei.  

Tal prerrogativa se baseia na necessidade de garantia da independência entre os 

poderes, fazendo com que questões de orçamento e organização interna do Judiciário 

fiquem menos sujeitas aos arbítrios do Executivo e do Legislativo. 

O artigo 93 da Constituição Federal é expresso ao determinar a competência 

exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a propositura de projeto de lei complementar 

relativo ao Estatuto da Magistratura, que deverá restar conforme a uma série de diretrizes 

indicadas naquele dispositivo.  

Em que pese inexistir até o presente momento qualquer projeto de lei vocacionado 

à criação de tal diploma legal, temos que a omissão legislativa decorrente da inércia do 

Pretório Excelso acaba sendo mitigada pelo entendimento de que parcela significativa das 

questões contidas no mencionado art. 93 seria dotada de aplicabilidade imediata, de tal 

maneira a encontrar observância independentemente da existência da Lei complementar 

constitucionalmente prevista. Para além disso, a LOMAN (Lei Orgânica da Magistratura) 

foi considerada recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, o que também acaba por 

parcialmente suprir a omissão309. 

                                                

308 “Não é argumento ad terrorem lembrar que, nessa matéria, as pressões sobre um governo democrático 
podem ser extremamente grandes. Sofrem-nas os parlamentares, sofre-as o Executivo, mas, enquanto este 
tem a responsabilidade de pagar os funcionários e há de conhecer os limites da bolsa pública, os 
parlamentares podem, quanto a essa parte, lavar as mãos. Por isso, o constituinte teve a sabedoria política de 
reservar ao Executivo a iniciativa de propor leis sobre essa matéria, sabendo que o seu interesse eleitoral 
haveria de ser temperado pela sua responsabilidade, mesmo porque o Chefe do Executivo, o Presidente, já 
chegou ao ápice e, normalmente, não deve a mais nada aspirar que dependa do voto”. 
In: FERREIRA FILHO, Do Processo..., op. cit., pp. 268-269 
309 Neste sentido, Renato Nalini nos ensina que: “Até agosto de 2011, o projeto de Estatuto não foi 
encaminhado pelo STF ao Parlamento. Isso porque o órgão máximo do Judiciário brasileiro considerou 
recepcionada pela nova ordem fundante a Lei Complementar Federal n. 35, de 14.3.1979, a chamada Lei 
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Ainda em relação à iniciativa legislativa do Pretório Excelso, temos o artigo 96, II 

da Constituição da República, que traz aspectos de competência de propositura concorrente 

entre o Supremo Tribunal Federal e outros Tribunais integrantes do Poder Judiciário. 

Assim, o que se observa é que, no que se refere à iniciativa310, o papel que vem 

sendo exercido pelo Supremo Tribunal Federal decorre de função atípica que 

expressamente lhe restou atribuída pelo Poder Constituinte, a fim de garantir sua 

autonomia administrativa e financeira311, não havendo que se falar aqui na ocorrência de 

um diálogo institucional propriamente dito, ao menos em sua modalidade forte.  

A propósito, é de bom alvitre recordar que quaisquer intervenções pelo Pretório 

Excelso no processo legislativo, decorrentes de vício de iniciativa, necessariamente 

ocorrerão na fase de tramitação do projeto. A iniciativa é ato simples, decorrente de uma 

única manifestação de vontade (a do proponente), que se esvai quando da apresentação do 

projeto à mesa da casa parlamentar na qual se iniciará a tramitação312. Temporalmente 

impossível, portanto, qualquer interferência neste processo, que apenas marca o início da 

                                                                                                                                              

Orgânica da Magistratura Nacional. Circunstância de certa forma insólita, quando, à época de sua edição, a 
LOMAN foi denominada camisa de força do juiz brasileiro, pois produzida em decorrência da Emenda 
Constitucional n. 7/77, repudiada pela maioria do Judiciário brasileiro” 
In: NALINI, Renato. O Poder Judiciário na Constituição de 1.988. op. cit., 2012, p. 2.071. 
310 Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, no entanto, tal situação se afigura como desnecessária. Isso pois 
ele afirma que: “A atribuição da iniciativa ao Judiciário é justificada pela necessidade de se manter a 
independência dos poderes, que estaria ferida se ao Judiciário não fosse dado o poder de auto-organizar suas 
secretarias, serviços etc.. Essa argumentação é, em verdade, frágil. Em abstrato pode-se admitir que a auto-
organização dos serviços judiciários é necessária à sua independência, justificando-se, destarte, a subtração 
dessa matéria à interferência de outros poderes. Não é isso, porém, o que se obtém com a atribuição 
simplesmente da iniciativa, nessas matérias, ao Judiciário, pois, se a reserva dessa iniciativa resguarda o 
Judiciário contra intromissões extemporâneas, não impede seja o Legislativo que decida sobre a organização 
dos serviços, secretarias etc. do Judiciário.” 
In: Do processo legislativo, op. cit., p. 183. 
311 “A autonomia administrativa e financeira é explicitada na Constituição, com a incumbência dos tribunais 
elaborarem suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais 
Poderes na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. O encaminhamento da proposta, no âmbito da União, 
compete aos Presidentes do STF e dos demais Tribunais Superiores, ouvidos os respectivos tribunais. No 
âmbito dos Estados e do DF, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça, com a aprovação dos respectivos 
tribunais. 
Em caso de não encaminhamento das propostas no prazo da LDO, o Executivo considerará os valores 
aprovados na lei orçamentária vigente, devidamente ajustados. Se forem encaminhadas em desacordo com os 
limites estipulados na forma do § 1º, o Executivo procederá aos ajustes necessários. Os limites orçamentários 
deverão ser observados sem qualquer extrapolação, exceto se houver abertura de créditos suplementares ou 
especiais” 
In. NALINI, Renato. O Poder Judiciário na Constituição de 1.988. op. cit., p. 2.086. 
312 “Há momentos distintos para se consumar a iniciativa legislativa perante a Câmara. Se o titular for dela 
deputado, deve-se considerar perfeita quando o projeto é apreentado em Plenário, nos primeiros 10 minutos 
da Ordem do Dia (RICD, art. 101, II, “a”). Se a iniciativa for do Presidente da República, do STF, do 
Procurador-Geral da República ou do cidadão, sua consumação se dará com o recebimento pela Mesa da 
mensagem que encaminha o projeto.” 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional..., op. cit.¸ p. 170. 
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tramitação onde, efetivamente, poderá ocorrer alguma forma de atuação moderadora e 

dialógica do Supremo Tribunal Federal.  
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2. O Controle de agenda e a pauta do Congresso Nacional 
 

O controle de agenda se caracteriza como a faculdade de determinar quais os 

projetos de lei apresentados à determinada casa legislativa serão apreciados e discutidos 

por seus congressistas. Ou seja, é a partir da agenda que se determinará quais as temáticas 

que detêm maior relevância social, cujos projetos de lei terão andamento em seus 

respectivos processos legislativos. 

De início, há que se reconhecer que, no panorama constitucional pátrio, houve um 

verdadeiro deslocamento do poder de agenda. Em que pese o fato de o assunto das 

discussões congressuais ser de inegável interesse do órgão legislativo, temos que a agenda 

de discussões, em alguma medida, acabou por ser transplantada para as mãos do Poder 

Executivo313. Afinal, a: 

“preponderância do Executivo sobre o Legislativo na esfera 
legiferante tem sido explicada, principalmente, pelas regras 
presentes na própria Constituição Federal, que asseguram ao 
Presidente da República (i) a iniciativa exclusiva na apresentação 
das propostas legislativas que disponham sobre a administração 
pública federal em sentido estrito ou sobre a questão orçamentária; 
(ii) a prerrogativa da adoção de medidas provisórias e (iii) o poder 
de solicitar urgência de tramitação dos projetos de lei 
complementar ou ordinária de sua autoria, assim como pela 
capacidade de centralização do processo decisório no Congresso 
Nacional nos líderes dos partidos políticos que integram a base 
política do governo. O poder Executivo, na prática, em ação 
articulada com os líderes, seria o responsável pela definição da 
agenda legislativa”314. 

 

Neste sentido, inclusive, há quem cinicamente defenda mais que “os parlamentares 

mantivessem relações de cordialidade com um Executivo que tem autoridade final sobre a 

alocação das verbas para o atendimento das demandas das bases eleitorais, do que 

propriamente legislar”315. Dentro de uma lógica de auto interesse, relacionada à busca da 

própria reeleição, tal modelo de pensamento pode fazer sentido. Afinal, se é pouco 

                                                

313 “Os projetos de lei em sua maioria são apresentados pelo Poder Executivo, e não só a maioria numérica, 
mas existe também a prioridade no que respeita à importância das matérias objeto das proposições 
governamentais”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional, op. cit.¸p. 146. 
314 SILVEIRA E SILVA, Rafael; DE ARAUJO, Suely Mara Vaz Guimarães. Ainda vale a pena legislar: a 
atuação dos agenda holders  no congresso brasileiro. In: Revista de sociologia e política, v. 21, nº 48, p.20. 
315 Idem, idem. 



177 
 

provável que um parlamentar consiga ver aprovado projeto de sua autoria316, de tal sorte a 

contemplar as propostas por ele realizadas no decorrer de sua campanha eleitoral, mais 

valeria a adoção de uma postura dócil aos detentores do cofre público, obtendo assim 

recursos para seu curral eleitoral e fortalecendo uma relação de clientelismo capaz de 

garantir sua permanência no centro de poder político da República317. 

É pertinente analisar as questões afetas ao controle de pauta do legislativo pelo 

Executivo. De início, cumpre salientar a prerrogativa presidencial de, nos moldes do 

preconizado pelo art. 64, §1o a 4o318 da Constituição Federal, proceder com solicitação de 

urgência nos projetos de sua iniciativa. Nestes casos, haveria dever de inclusão dos 

mesmos em pauta congressual, através da qual, descumprido o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias contido no §2o do artigo 64 e determinado a cada uma das casas, haveria 

trancamento de pauta, impossibilitando ao Presidente da Casa legislativa o exercício da 

faculdade de controle dos projetos que seriam levados à discussão e forçando que, para 

além dos projetos cujo prazo já teria decorrido, apenas deliberações com prazo 

constitucional determinado pudessem ser colocadas em pauta. 

Para além disso, temos ainda a questão do travamento de pauta pelas medidas 

provisórias. Ora, conforme estabelece o § 6o do Art. 62 da Constituição, haverá 

trancamento da pauta congressual na hipótese de inocorrência de apreciação da Medida 

Provisória no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sobrestando-se todas as votações da 

Casa Legislativa em que estiver ocorrendo aquela tramitação. Tal panorama é relevante ao 

notarmos a prevalência das medidas provisórias no quotidiano constitucional brasileiro. 

                                                

316 Há um estudo espanhol que afirma que no período compreendido entre 1.990 e 2.006, apenas 1,9% das 
iniciativas dos parlamentares brasileiros restou convertida em lei. In: GARCIA MONTERO, M. Presidentes 
y Parlamentos: ¿Quién controla la actividad legislativa en América Latina? Madrid: Centro de Investigações 
Sociológicas apud SILVEIRA E SILVA, Rafael; DE ARAUJO, Suely Mara Vaz Guimarães. Ainda vale a 
pena legislar: a atuação dos agenda holders  no congresso brasileiro. In: Revista de sociologia e política, v. 
21, p. 19. 
317 Por outro lado, há que se destacar que a mera preponderância do controle de agenda, associada a uma 
primazia na propositura de projetos de lei não importa, automaticamente, na aprovação legislativa em 
conformidade com os desígnios do Executivo. Neste sentido, o papel dos parlamentares de obstrução e 
emenda (substitutiva, inclusive), melhor analisados em tópico posterior. 
318 § 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a 
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais 
deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, 
até que se ultime a votação.   
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, 
observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos 
projetos de código. 
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A este respeito, cumpre salientar o entendimento consolidado pela chamada 

“Doutrina Temer”. Conforme notas taquigráficas relacionadas à sessão ordinária de 17 de 

março de 2.009319, o então Presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer entendeu 

que apenas os procedimentos relacionados a deliberações que pudessem ser objeto de 

medida provisória seriam trancados. Por outro lado, todo tipo de questão que escapasse à 

competência ratione materiae estipulada pela Constituição às medidas provisórias poderia 

ser objeto de deliberação sem trancamento de pauta (ou seja, tais questões se manteriam 

sob a égide discricionária do presidente da casa legislativa, sem vinculação à restrição 

existente no art. 62, §6o). Vejamos: 

“(...) além das resoluções, que podem ser votadas apesar do 
trancamento de pauta por uma medida provisória, também assim 
pode ocorrer com as emendas à Constituição, com a lei 
complementar, com os decretos legislativos e, naturalmente, com 
as resoluções. 
Dou um fundamento para esta minha posição. O primeiro 
fundamento é de natureza meramente política. V. Exas. sabem o 
quanto esta Casa tem sido criticada, porque praticamente 
paralisamos as votações por conta das medidas provisórias. Basta 
registrar que há hoje 10 medidas provisórias, e uma décima 
primeira que voltou do Senado Federal porque lá houve emenda, 
que trancam a pauta dos nossos trabalhos. Num cenário temporal 
bastante otimista, essa pauta só será destrancada no meio ou no 
final de maio, isso se ainda não voltarem para cá outras medidas 
provisórias do Senado Federal, com eventuais emendas, ou ainda 
outras não vierem a ser editadas de modo a trancar a pauta. 
Se não encontrarmos uma solução, no caso, interpretativa do texto 
constitucional que nos permita o destrancamento da pauta, vamos 
passar, Sras. e Srs. Deputados, praticamente este ano sem 
conseguir levar adiante as propostas que tramitam por esta Casa 
que não sejam as medidas provisórias. 
(...) 
Fechada a explicação de natureza política, quero dar uma 
explicação de natureza jurídica que me leva a esse destrancamento. 
A primeira afirmação que quero fazer, agora sob o foco jurídico, é 
de natureza genérica. Aliás, na verdade, duas afirmações de 
natureza genérica. 
A primeira é que a Constituição – sabemos todos – inaugurou, 
política e juridicamente, um Estado Democrático de Direito. Não 
precisamos ressaltar que ela nasceu como fruto do embate ao 
autoritarismo. Não precisamos ressaltar que ela surgiu para debelar 
o centralismo. Não precisamos repisar que ela surgiu para igualar 
os poderes e, portanto, para impedir que um dos poderes tivesse 
uma atuação política e juridicamente superior à de outro poder, o 
que ocorria no período anterior ao da Constituição de 1988. 

                                                

319BRASIL. Presidente da Câmara dos Deputados (2009-2010: Michel Miguel Elias Temer 
Lulia). Manifestação quanto à questão de ordem quanto à interpretaão sobre o trancamento de pauta pelas 
Medidas Provisórias, proposta pelo Deputado Federal Regis de Oliveira. Brasília, 17 de março de 2.009.  
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/mesa/presidencia/galeria-
presidentes/michel-temer-2009-2010/discursos/interpretacao-do-presidente-michel-temer-sobre-o-
trancamento-de-pauta-pelas-medidas-provisorias>. Acesso em: 27 jan. 2019. 
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(...) vamos ao art. 62 e lá verificamos o seguinte: que a medida 
provisória, se não examinada no prazo de 45 dias, sobrestá todas as 
demais deliberações legislativas na Casa em que estiver tramitando 
a medida provisória. Aí surge uma pergunta: de que deliberação 
legislativa está tratando o texto constitucional? E eu aqui faço mais 
uma consideração genérica. A interpretação mais prestante na 
ordem jurídica do texto constitucional é a interpretação sistêmica. 
Quer dizer, eu só consigo desvendar os segredos de um dispositivo 
constitucional se eu encaixá-lo no sistema. É o sistema que me 
permite a interpretação correta do texto. A interpretação literal – 
para usar um vocábulo mais forte – é a mais pedestre das 
interpretações. 
Então, se eu ficar na interpretação literal, ‘todas as deliberações 
legislativas’, eu digo: nenhuma delas pode ser objeto de 
apreciação, mas não é isso o que diz o texto. (...) 
Então, em face dessas circunstâncias, a interpretação que se dá a 
essa expressão ‘todas as deliberações legislativas’ são todas as 
deliberações legislativas ordinárias. Apenas as leis ordinárias é que 
podem trancar a pauta. Ademais disso, algumas delas estão 
excepcionadas. O art. 62, no inciso I, ao tratar das leis ordinárias 
que não podem ser objeto de medida provisória, estabelece as leis 
ordinárias sobre nacionalidade, cidadania e outros tantos temas que 
estão elencados no art. 62, inciso I. Então, nessas matérias 
também, digo eu, não há trancamento de pauta” 

 

Ou seja, em que pese o fato de a Constituição Federal estabelecer restrições 

expressas ao controle de agenda pelas Casas Legislativas na hipótese de existirem Medidas 

Provisórias pendentes de apreciação, houve por parte da Câmara dos Deputados uma 

resposta política a tal questão, ainda que juridicamente fundamentada. De outra forma, 

houve uma retomada do controle de pauta por parte do Congresso Nacional, ao menos 

parcialmente. 

Frise-se, a propósito, que a interpretação em questão foi objeto de impetração de 

Mandado de Segurança pelas lideranças partidárias do PPS, DEM e PSDB, que restou 

processado sob o número MS 27.931. Através de processo relatado pelo Ministro Celso de 

Mello, houve denegação da ordem pretendida, de tal maneira que o Pretório Excelso, por 

meio da técnica hermenêutica da interpretação conforme320, referendou a tese esposada 

pelo então Deputado Federal. 

                                                

320 MS 27.931. Decisão Plenária. Relatório do Min. Rel. Celso de Mello, julgado em 29 de junho de 2017; 
publicação no DJE em 31-07-2017: 
Ementa: “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Celso de Mello (Relator), indeferiu o 
mandado de segurança e deu, ao § 6º do art. 62 da Constituição, na redação resultante da EC 32/2001, 
interpretação conforme à Constituição, para, sem redução de texto, restringir-lhe a exegese, em ordem a que, 
afastada qualquer outra possibilidade interpretativa, seja fixado entendimento de que o regime de urgência 
previsto em tal dispositivo constitucional – que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das 
Casas do Congresso Nacional – refere-se, tão somente, àquelas matérias que se mostram passíveis de 
regramento por medida provisória, excluídos, em consequência, do bloqueio imposto pelo mencionado § 6º 
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Ainda no que se refere às limitações constitucionais ao controle da agenda 

legislativa pelo disposto na Constituição Federal, temos que também o art. 57, §2o321 

estabelece outra restrição, determinando que a sessão legislativa anual não poderá ser 

interrompida sem que as leis orçamentárias propostas pelo Presidente da República sejam 

analisadas e aprovadas.  

Por outro lado, é de bom alvitre ressaltar que tal obrigatoriedade constitucional não 

tem sido observada pelos Congressistas, sendo certo que as leis orçamentarias vêm sendo 

aprovadas apenas no próprio ano referente ao orçamento. É neste sentido o ensinamento de 

Fernando Facury Scaff322, que não apenas apresenta dados indicativos das ocorrências de 

mora congressual no decorrer da vigência da Constituição de 1.988 quanto, igualmente, 

discorre sobre a forma de funcionamento dos dispêndios orçamentários na hipótese de não 

aprovação da lei do orçamento anual.  

De todo modo, e apesar das circunstâncias fáticas de deslocamento do poder de 

proposição legislativa do Parlamento para o Executivo, que importa em algum nível de 

controle das pautas de discussão por aquele poder, fato é que, ao se realizar a leitura dos 

regimentos internos de cada uma das casas que compõem o Congresso Nacional 

haveremos de interpretar que, em regra e a par das exceções já estudadas, cabe ao 

presidente de cada uma das casas legislativas o controle da agenda. Vejamos: 

No que se refere à Câmara dos Deputados, o seu Regimento Interno, no art. 17, I, s 

e t323 estabelece respectivamente ao Presidente daquela Casa a elaboração da agenda 

                                                                                                                                              

do art. 62 da Lei Fundamental, as propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, de 
decreto legislativo, de resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei ordinária, aqueles que veiculem 
temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias (CF, art. 62, § 1º, I, II e IV).” 
321§2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias. 
322 SCAFF, Fernando Facury. Se o Congresso não aprovasse o orçamento, teríamos um shutdown à 
brasileira? In: Revista Consultor Jurídico, 19 de fevereiro de 2019. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/contas-vista-congresso-nao-aprovasse-orcamento-teriamos-
shutdown. Acesso em 19 de fevereiro de 2019. 
323 Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento, ou decorram da 
natureza de suas funções e prerrogativas:  
I - quanto às sessões da Câmara: 
s) organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no 
mês subsequente, para distribuição aos Deputados;  
t) designar a Ordem do Dia das sessões, na conformidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações 
permitidas por este Regimento;  
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mensal e da ordem do dia. O artigo 86 do RICD324, por sua vez, dispõe sobre a forma como 

se dará a elaboração desta ordem do dia. 

Em relação ao Senado Federal, a atribuição de controle da agenda se refere ao art. 

48, VI do RISF325; do art. 162 e seguintes, por outro lado, se denota uma vinculação muito 

maior do Presidente do Senado Federal (em comparação com o da Câmara dos Deputados) 

para a elaboração de sua pauta legislativa, da qual decorre um maior “engessamento”, 

especialmente se levarmos em conta o art. 163326, que determina expressamente uma 

                                                

324 Art. 86. O Presidente organizará a Ordem do Dia com base na agenda mensal a que se refere a alínea s do 
inciso I do art. 17 e observância do que dispõem o art. 83 e o inciso III do art. 143 para ser publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados e distribuída em avulsos até a semana precedente à da sessão respectiva.   
§ 1o Cada grupo de projetos referidos no § 1o do art. 159 será iniciado pelas proposições em votação e, entre 
as matérias de cada um, têm preferência na colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, 
seguidas pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar.  
§ 2o Constarão da Ordem do Dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com 
precedência sobre outras dos grupos a que pertençam.  
§ 3o A proposição entrará em Ordem do Dia desde que em condições regimentais e com os pareceres das 
Comissões a que foi distribuída.  
325 Art. 48. Ao Presidente compete:  
VI - designar a Ordem do Dia das sessões deliberativas e retirar matéria da pauta para cumprimento de 
despacho, correção de erro ou omissão no avulso eletrônico e para sanar falhas da instrução;  
326 Art. 163. As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, a juízo do Presidente, segundo sua antiguidade e 
importância, observada a seguinte sequência:  
I - medida provisória, a partir do 46o (quadragésimo sexto) dia de sua vigência (Const., art. 62, § 6o);  
II - matéria urgente de iniciativa do Presidente da República, com prazo de tramitação esgotado (Const., art. 
64, § 2o);  
III - matéria em regime de urgência do art. 336, I;  
IV - matéria preferencial constante do art. 172, II, segundo os prazos ali previstos;  
V - matéria em regime de urgência do art. 336, II;  
VI - matéria em regime de urgência do art. 336, III;  
VII - matéria em tramitação normal.  
§ 1o Nos grupos constantes dos incisos I a VII do caput, terão precedência:  
I - as matérias de votação em curso sobre as de votação não iniciada;  
II - as de votação sobre as de discussão em curso;  
III - as de discussão em curso sobre as de discussão não iniciada.  
§ 2o Nos grupos das matérias em regime de urgência, obedecido o disposto no § 1o, a precedência será 
definida pela maior antiguidade da urgência.  
§ 3o Nos grupos dos incisos IV e VII do caput, obedecido o disposto no § 1o, observar-se-á a seguinte 
sequência:  
I - as redações finais:  
a) de proposições da Câmara;  
b) de proposições do Senado;  
II - as proposições da Câmara:  
a) as em turno suplementar;  
b) as em turno único;  
c) as em segundo turno;  
d) as em primeiro turno;  
III - as proposições do Senado:  
a) as em turno suplementar;  
b) as em turno único;  
c) as em segundo turno;  
d) as em primeiro turno.  
§ 4o Na sequência constante do § 3o, serão observadas as seguintes normas:  



182 
 

sequência de proposições a serem inseridas na ordem; por outro lado, o dispositivo em 

questão afirma expressamente que a sequência dentro de cada espécie dentro do processo 

legislativo caberá ao Presidente, utilizando critérios de antiguidade e importância. 

Neste sentido, a mencionada Doutrina Temer pouco resolveria no destrancamento 

da pauta do Senado Federal, haja vista que o RISF contém disposições que determinam 

trancamento de pauta; por outro lado, e como restará analisado em tópico futuro, as 

decisões afetas aos Regimentos Internos normalmente não importam em controle 

jurisdicional, pelo que seria possível ao Presidente do Senado Federal inobservar, ao seu 

próprio juízo de conveniência, os ditames relacionados aos critérios para definição de 

pauta previstos no RISF. 

 

2.1. O Supremo Tribunal Federal e sua participação no controle de agenda legislativa 

 

Para além do conflito institucional instaurado entre o Congresso Nacional e o 

Presidente da República no que se refere à definição da pauta legislativa, também o 

Supremo Tribunal Federal - por meio de sua atuação jurisdicional - tem afetado a agenda 

política das Casas Legislativas. 

Há que se atentar, contudo, que nem sempre isso é uma efetiva celeuma entre os 

Poderes, de maneira que o conflito entre eles é, por vezes, apenas ilusório. Como bem 

salienta Arguelhes, “Há certos temas cuja ‘usurpação’ pelo Supremo pode representar 

ganhos políticos para o Congresso. O paradoxo é apenas aparente”327.  

E vai mais longe: 

“Não há ‘supremocracia’ que não tenha sido aqui e ali aceita – ou 
até incentivada – pelos outros dois poderes, ainda que, hoje, seus 
atuais representantes possam se ver genuinamente frustrados por 
decisões do tribunal. Não é apenas a oposição derrotada que tem 

                                                                                                                                              

I - nas proposições da Câmara, os projetos de lei precederão os de decreto legislativo;  
II - nas proposições do Senado, a ordem de classificação será:  
a) projetos de lei;  
b) projetos de decreto legislativo;  
c) projetos de resolução;  
d) pareceres;  
e) requerimentos.  
§ 5o Obedecido o disposto nos §§ 1o, 3o e 4o, a precedência será definida pela maior antiguidade no Senado.  
§ 6o Os projetos de código serão incluídos com exclusividade em Ordem do Dia.  
327 ARGUELHES, op. cit., p. 7. 
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incentivos para convidar o STF a dar a última palavra. Em 
cenários de impasses legislativos, dentro de certas condições, 
mesmo maiorias eventuais podem ter incentivos para obter, pelos 
votos dos ministros do Supremo, decisões que não conseguem 
aprovar pelas vias legislativas. Mais ainda, o STF também pode 
ser útil aos poderes eleitos ao puxar para si temas que eles não 
querem tratar devido ao seu alto custo eleitoral.”328. 

 

Assim, é fato que o controle de agenda pelas casas legislativas diz respeito não 

apenas à conveniência de se tratar determinado assunto, mas, igualmente, à pertinência do 

tempo político. A prerrogativa não apenas é relacionada ao se, mas também ao quando. E, 

neste sentido, o conflito (real ou aparente) tem ocorrido nas hipóteses em que o legislador 

constituinte expressamente determinou a elaboração futura de uma política pública 

específica, ou ainda de um direito a ser regulamentado, através da inclusão na Constituição 

de uma norma de eficácia limitada. 

Assim, não apenas o Supremo Tribunal Federal resta acionado para a reversão das 

derrotas minoritárias, mas também, e em consonância com o presente tópico, acaba instado 

a se manifestar sobre questões que, em razão de elevado custo político, são negligenciadas 

no Congresso Nacional.  

Assim, a participação do Supremo Tribunal Federal no campo da omissão 

legislativa acaba por ensejar um verdadeiro paradoxo: de um lado, põe o Congresso 

Nacional em uma situação de conforto, pela qual este órgão não se vê obrigado a enfrentar 

temas politicamente difíceis, deixando ao Pretório Excelso a discussão de temas que 

importariam em custos político-eleitorais. Por outro lado, e nos assuntos em que o 

Congresso Nacional tem o interesse de manter para si o papel de regulamentar a 

Constituição, o Supremo Tribunal Federal acaba impondo a ele verdadeira pressão, pela 

qual, sob pena de haver regulamentação pretoriana, o Legislativo se vê obrigado a, por 

conta de influências judiciárias, incluir determinados pontos em sua agenda que, a priori, 

não estariam em sua lista de prioridades para aquele momento. 

Em outras palavras, há situações nas quais o Congresso Nacional, por meio de seu 

Presidente em sintonia com os líderes parlamentares, entende por bem deliberadamente 

ignorar a necessidade de regulamentação de determinados temas sensíveis, de tal sorte que 

a participação do Supremo Tribunal Federal na discussão da matéria se coloca como um 

apoio bem-vindo.  
                                                

328 Ibid. 
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Por outro lado, há questões nas quais a omissão constitucional não ocorreria em 

razão da falta de interesse político na discussão legislativa mas por decorrências 

circunstanciais, de tal maneira que a atuação pretoriana acabaria por influenciar a pauta 

congressual, importando em uma “corrida” com o STF para, senão tornar sem objeto a 

ação da qual trata a omissão, ao menos frear o ímpeto de inovação legislativa do 

Tribunal329. Quanto ao assunto, não é despiciendo analisarmos o que ensina Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: 

“Tal legiferação judicial é, sem dúvida, estimulada no Brasil por 
disposições da Constituição de 1988. Por um lado, pela ação de 
inconstitucionalidade por omissão (menos) e pelo mandado de 
injunção, que impelem à edição de normas a fim de colmatar 
omissões legislativas, por outro, pela multiplicação de princípios 
cogentes que enuncia. 
Traz ela consigo dois problemas, pelo menos. Um, o abalo à 
segurança jurídica. De fato, se, por exemplo, a legalidade está no 
mesmo plano que a eficiência, difícil, dificílimo torna-se antecipar 
a conduta que há de ser “legal” num momento, ou numa dada 
matéria. Outro problema concerne à democracia. Realmente, não 
sendo os juízes eleitos pelo povo, não podem invocar a 
legitimidade democrática, que possuem os eleitos para o Executivo 
e para o Legislativo. Assim, quando o juiz sobrepõe, salvo na 
hipótese de lacuna, à lei a sua maneira de conceber um princípio, 
está sobrepondo a aristocracia (do saber) à decisão democrática. 
Isto se torna abusivo quando diz respeito a políticas públicas, pois 
— até a designação o sugere — devem ser decididas pelos poderes 
políticos — Executivo e Legislativo.” 330. 

 

Não se diga, aliás, que por conta da provisoriedade inerente ao suprimento de 

omissão pelo Supremo Tribunal Federal, inexistiria qualquer problema referente à 

legiferação posterior pelo Congresso Nacional. Isso pois, como bem se sabe, a ocorrência 

de uma criação normativa pelo Constituinte dotada de eficácia limitada permite, pelo 

legislador ordinário, uma série de caminhos passíveis de serem percorridos no processo de 

legiferação regulamentadora. De outra forma, se as decisões políticas estivessem 

totalmente tomadas por parte do Constituinte, não seria necessária a ocorrência daquela 

regulamentação. E, tendo-se em vista a plêiade de opções existentes, na hipótese de o 

Supremo Tribunal Federal se demonstrar mais generoso do que pretendia ser o Congresso 

                                                

329 Neste sentido, a decisão relacionada ao aviso prévio proporcional, a seguir analisada, que demonstra uma 
postura do Pretório Excelso de não reconhecer a perda de objeto das ações de mandado de injunção após a 
promulgação da lei, a fim de se garantirem efeitos retroativos da regulamentação àqueles que acionaram o 
judiciário. 
330 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit., pp. 381-382. 
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Nacional, o custo político-eleitoral de reversão da medida (e decorrente supressão de 

direitos) seria imenso. 

Neste sentido, se do ponto de vista estritamente jurídico, a elaboração de sentença 

com efeitos constitutivos supressivos de omissão pelo Supremo Tribunal Federal não 

importaria em limitação ao poder de legislar do Congresso Nacional, politicamente há uma 

inegável diminuição das possibilidades de regulamentação, decorrente dos custos políticos 

de alteração da decisão judicial, especialmente nos casos em que houver deliberação 

parlamentar tendente à redução dos direitos regulamentados pelo Pretório Excelso. 

De todo modo, resta evidente que a evolução da regulamentação das omissões 

constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal se deu de forma a apresentar um ativismo 

crescente. Para tanto, foram dois os instrumentos processuais utilizados. No campo do 

controle de constitucionalidade concentrado, temos a Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade por Omissão que, com legitimados ativos constantes no rol do art. 

103 da Constituição Federal, discute abstratamente a ocorrência de omissão total ou parcial 

pelo Congresso331. Difusamente, por outro lado, em instrumento cuja utilização é facultada 

a qualquer indivíduo que entender prejuízo ao seu patrimônio jurídico subjetivo332 

decorrente de omissão constitucional, há o remédio denominado mandado de injunção. 

Neste sentido, aliás: 

“Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, o 
constituinte pretendeu conferir aos dois institutos significado 
processual semelhante, assegurando idênticas consequências 
jurídicas às decisões proferidas nesses processos. A garantia do 
exercício de direitos prevista no art. 5º, LXXVI, da Constituição, 
pertinente ao mandado de injunção, não se diferencia, 
fundamentalmente, da garantia destinada a tornar efetiva uma 
norma constitucional referida no art. 103, § 2º, da Constituição, 
concernente ao controle abstrato da omissão.”333 

                                                

331 “Nesse sentido, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pode ter como objeto tanto a omissão 
total, absoluta, do legislador quanto a omissão parcial, ou o cumprimento incompleto ou defeituoso de dever 
constitucional de legislar. Na omissão total, hipótese que se revela cada vez mais rara, tendo em vista o 
implemento gradual da ordem constitucional instituída em 1988, tem-se a inércia do legislador que pode 
impedir totalmente a implementação da norma constitucional. A omissão parcial envolve, por sua vez, a 
execução parcial ou incompleta de um dever constitucional de legislar, que se manifesta seja em razão do 
atendimento incompleto do estabelecido na norma”. 
In: MENDES, Gilmar Ferreira. O sistema brasileiro, op. cit., p. 718. 
332 Segundo Mendes, “a diferença fundamental entre o mandado de injunção e a ação direta de controle da 
omissão residiria no fato de que, enquanto o primeiro destina-se à proteção de direitos subjetivos e pressupõe, 
por isso, a configuração de um interesse jurídico concreto, o processo de controle abstrato da omissão, 
enquanto processo objetivo, pode ser instaurado independentemente da existência de um interesse jurídico 
específico” 
Idem, idem, p. 836. 
333 Idem, idem. 
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Assim, temos que: 

“1) os direitos constitucionalmente garantidos apresentam-se como 
direitos à expedição de um ato normativo e não podem ser 
satisfeitos através de eventual execução direta por parte do 
Tribunal; a decisão judicial que declara a existência de uma 
omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do órgão ou 
poder legiferante, condenando-o a editar a norma requerida; 
2) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão 
total do legislador quanto a uma omissão parcial; 
3) a decisão proferida no controle abstrato da omissão tem eficácia 
erga omnes, não tendo diferença fundamental da decisão prolatada 
no mandado de injunção; 
4) é possível que o Supremo Tribunal Federal determine, na ação 
de mandado de injunção, a suspensão de processos administrativos 
ou judiciais, com vistas a assegurar ao interessado a possibilidade 
de ser contemplado pela norma mais benéfica. Essa faculdade 
legitima, igualmente, a edição de outras medidas que garantam a 
posição do impetrante até a expedição das normas pelo 
legislador.”334 

 

Quanto ao comportamento do Supremo Tribunal Federal, temos que o respeito ao 

tempo parlamentar foi, inicialmente, objeto de deferência pelo Judiciário, em que pese a 

existência de instrumentos processuais capazes de dar ao Pretório Excelso poderes de 

supressão da omissão constitucional335-336. Tal compasso de espera se mostrou como um 

comportamento razoável: ora, o Constituinte, ao delegar ao Legislativo a tarefa de 

regulamentar determinadas questões, confiou no juízo de oportunidade daquele Poder 

Constituído.  

A jurisprudência inicial tinha como premissa a determinação pelo Supremo 

Tribunal de que haveria omissão, ocorrendo sua cientificação ao Congresso Nacional que, 

por conta da separação de poderes, poderia ou não adotar a regulamentação faltante. Por 

outro lado, se tal omissão padecente de regulamentação decorresse de falta de atuação de 

                                                

334 Idem, idem, pp. 838-839. 
335 Afinal, conforme Gilmar Mendes nos ensina, “A Constituição de 1988 atribuiu particular significado ao 
controle de constitucionalidade da chamada omissão do legislador. Por esse motivo, o constituinte introduziu, 
no art. 103, § 2º, um sistema de controle abstrato da omissão, consistente na ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão.” 
In: MENDES, Gilmar Ferreira. O sistema brasileiro..., op. cit, pp. 715-716. 
336 O mesmo Gilmar Mendes nos ensina que: “A omissão legislativa inconstitucional pressupõe a 
inobservância de um dever constitucional de legislar, que resulta tanto de comandos explícitos da Lei Magna 
como de decisões fundamentais da Constituição identificadas no processo de interpretação. 
Tem-se omissão absoluta ou total quando o legislador não empreende a providência legislativa reclamada. Já 
a omissão parcial ocorre quando um ato normativo atende apenas parcialmente ou de modo insuficiente a 
vontade constitucional”. 
Idem, idem, p. 805. 
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órgão administrativo, este seria compelido a suprimir a lacuna legal, por vezes ocorrendo 

fixação de prazo para tal regulamentação. Neste sentido foram os primeiros enfrentamentos 

ao tema da omissão relacionada ao aviso prévio proporcional, havido nos MI 278337 e MI 

695338, pelos quais se reconheceu a mora legislativa sem que ocorresse, no entanto, 

qualquer decisão aditiva que importasse em legiferação judicial. 

Ocorre que a Constituição Federal ingressou em sua terceira década de existência, 

de tal maneira que, no decorrer de seu percurso histórico, as justificativas políticas para a 

mora parlamentar foram se esvaindo, o que abriu a oportunidade ao Supremo Tribunal 

Federal de analisar as omissões contidas na Lei Maior, interferindo na agenda legislativa 

(ou ainda, criando direitos a despeito dela). Afinal: 

“Realmente, o art. 103, §2º da Constituição dá ao Supremo 
Tribunal Federal o poder de declarar a ‘inconstitucionalidade por 
omissão’ de medida para tornar efetiva norma constitucional’. A 
consequência lógica disso seria dar ao Tribunal o poder de regular 
a matéria, a respeito da qual o Congresso Nacional se omitiu”339. 

 

Assim, com o prolongamento dos estados de omissão constitucional decorridos da 

ausência de atuação legislativa - em que pese a existência de tempo para tanto -, houve 

modificação da jurisprudência do Supremo, que entendeu pela sua prerrogativa de 

regulamentar provisoriamente as questões afetas à omissão por meio de sentenças de 

caráter aditivo. Neste sentido, vale observar o que restou realizado por meio das sentenças 

referentes aos MI 670, 708 e 712, nos quais o direito de greve dos servidores públicos civis 

passou a ser exercível em razão da determinação de aplicação analógica das leis 

7.701/1988 (que dispõe sobre a especialização de turmas dos Tribunais do Trabalho em 

processos coletivos) e 7.783/1989 (que dispõe sobre o direito de greve dos trabalhadores 

privados). Frisou-se, na ocasião, todavia, a necessidade de respeito à continuidade do 

serviço público. 

Ressalte-se que, por parte do Congresso Nacional, inexistiu qualquer manifestação 

posterior referente à realização de legiferação capaz de suprir a lacuna referente ao direito 

                                                

337 MI 278, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 3-10-2001, DJ 14-12-2001. 
338 MI 695, Min. Rel. Sepúlveda Pertence, j. 19-12-2003, DJ 2-2-2004.  
339 “Interessante ressaltar que a citação, em seu contexto, afirma que o texto constitucional não teria ido tão 
longe, de tal maneira que apenas haveria um constrangimento político decorrente da omissão. 
Frise-se, no entanto, que o artigo de onde se extraiu a transcrição foi publicado ainda em 1994, de tal sorte 
que não havia se consolidado a evolução histórica do instituto da inconstitucionalidade por omissão, tal qual 
se apresenta atualmente”. 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Legislativo na Constituição..., op. cit., p. 10. 
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de greve dos servidores públicos, de tal maneira que ele se sentiu convenientemente 

confortável por não ter que enfrentar tema espinhoso. 

Outra foi a situação ocorrida na segunda leva de enfrentamento pelo Supremo da 

hipótese de regulamentação do aviso prévio proporcional, relacionada à concretização 

infraconstitucional do art. 7, XXI da Constituição Federal, que assim dispõe: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

 

Tendo-se em vista o comando constitucional, o direito do obreiro ao aviso prévio 

pelo período de 30 dias seria auto-executável; o aumento proporcional de tal prazo 

mínimo, em conformidade com o tempo de serviço prestado por aquele trabalhador ao 

empregador contratante, no entanto, imprescindia de regulamentação pendente. Houve a 

impetração de Mandados de Injunção (MI 943, 1.010, 1.074 e 1.090) que teriam por 

finalidade permitir o prolongamento proporcional do aviso prévio, tal qual indicava a 

norma constitucional de eficácia limitada relativa à matéria.  

Já em junho de 2.011, havia maioria formada no Supremo Tribunal Federal pelo 

reconhecimento de mora constitucional por parte do Congresso Nacional,  bem como 

interesse na proferição de decisão aditiva capaz de suprir a mora legislativa; ocorre, no 

entanto, que as dificuldades inerentes à regulamentação da matéria e consequente 

concretização dos direitos subjetivos pleiteados naquele remédio constitucional eram 

patentes, em razão da necessidade de fixação expressa de parâmetros para a ocorrência da 

proporcionalidade prevista na Constituição, o que importava em inegáveis juízos de 

conveniência e oportunidades que, de forma geral, escapam à natureza judicante do 

Supremo Tribunal Federal. 

Ora, a própria divergência entre as propostas formuladas pelos ministros do 

Pretório Excelso é capaz, por si só, de demonstrar a natureza extrajurídica da decisão que 

estaria se formando. Vejamos o que dispõe informe do próprio Supremo Tribunal Federal, 

publicado à época das discussões340: 

“No início dos debates, o ministro Luiz Fux apresentou propostas 
para uma solução concreta nos casos em discussão. Ele sugeriu a 
conjugação do dispositivo constitucional com o artigo 8º da 

                                                

340 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182667 
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que admite a aplicação 
do direito comparado, quando da existência de lacuna legislativa. 
Nesse sentido, ele citou que uma recomendação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a extinção da relação de 
trabalho sugere o direito a um aviso prévio razoável ou a uma 
indenização compensatória. 
O ministro Luiz Fux relatou, neste contexto, experiências da 
Alemanha, Dinamarca e Suíça, onde o aviso prévio pode chegar a 
entre três e seis meses, dependendo da duração do contrato de 
trabalho e da idade do trabalhador; na Itália, pode chegar a quatro 
meses. 
Já o ministro Marco Aurélio sugeriu que, além do direito a 
aviso prévio de 30 dias, sejam acrescentados 10 dias por ano. 
Assim, ao cabo de 30 anos - caso do autor do MI 943, demitido de 
seu emprego após 30 anos de serviço -, teria direito a 300 dias de 
aviso prévio, a serem por ele cumpridos, ou então indenizados.  
O presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, sugeriu a 
indenização de um salário-mínimo a cada cinco anos, 
adicionalmente ao direito mínimo a 30 dias de aviso prévio. Por 
seu turno, o ministro Ricardo Lewandowski observou que há um 
projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) em tramitação no 
Congresso Nacional. 
Essas propostas, entretanto, esbarraram na objeção do ministro 
Marco Aurélio, segundo o qual elas não guardam a 
proporcionalidade prevista no artigo 7º, inciso XXI, da CF. 
(GRIFOS NOSSOS)” 

 

Em razão de tal ânsia legiferante por parte de um Supremo Tribunal Federal que, 

longe de simplesmente adotar medidas que importariam na auto-executoriedade mínima da 

norma constitucional (que, a rigor, estava sendo observada desde a promulgação da 

Constituição, com a estipulação do direito ao aviso prévio em seu prazo mínimo), entendeu 

por bem inovar na ordem jurídica invocando análises de conveniência tipicamente 

políticas, o Congresso Nacional entendeu por bem trazer novamente à pauta a discussão 

dos projetos relativos à regulamentação do art. 7º, XXI da Constituição Federal, de tal sorte 

a promulgar legislação que incorporasse critérios para a observância proporcional do aviso 

prévio. 

Há quem afirme que tal modelo de atuação pelo Supremo Tribunal Federal restou 

benéfico341, em razão da obtenção do resultado pretendido pelo Constituinte. Há, contudo, 

do ponto de vista de uma implementação dialógica da dinâmica constitucional, e pela 

                                                

341 “As forrmas de diálogo institucional são múltiplas, em todos os casos de omissão a Corte convida o 
legislador a dialogar sobre o tema. Mesmo quando adota uma sentença de perfil aditivo o STF deixa clara a 
ressalva de que sua decisão normativa valerá apenas até o advento da legislação. O Min. Gilmar Mendes tem, 
sistematicamente, incentivado o diálogo. Veja o caso do MI 943 que cuidou do aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço e que obteve a resposta legislativa adequada, com a regulamentação da matéria.”. 
IN: VICTOR, op. cit., p. 181. 
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proteção à lógica da separação dos poderes, ressalvas em relação a tal modelo de supressão 

omissiva. 

Como bem se mencionou, a existência de uma regulamentação provisória pelo 

Supremo Tribunal Federal é passível de superação pelo Congresso Nacional apenas e tão 

somente sob o prisma jurídico-teórico. No que se refere a aspectos político-fáticos, por sua 

vez, o ônus trazido pela reversão da decisão pretoriana é imenso, especialmente se da 

posição majoritária advinda do Congresso Nacional decorrer diminuição dos direitos que 

restaram conferidos pelo Supremo Tribunal Federal. 

O exemplo concreto do aviso prévio proporcional e seu julgamento no MI 943 é 

capaz de demonstrar tal questão. Os ministros, como bem se extrai do excerto jornalístico 

transcrito, penderam para a tomada de decisões significativamente mais benéficas ao 

trabalhador do que aquela que restou conferida à ordem jurídico-trabalhista pelo 

Legislativo.  

Ora, a título exemplificativo, o Ministro Marco Aurélio propôs que houvesse 

aumento de 10 (dez) dias para cada ano de labor do empregado na empresa, enquanto a lei 

promulgada pelo Congresso estabeleceu um acréscimo de 3 (três) dias a partir do primeiro 

ano de serviço, até o máximo de 60 (sessenta dias). Dito de outra forma, a solução do Min. 

Marco Aurélio para o caso concreto do Mandado de Injunção, no qual o trabalhador teria 

laborado por trinta anos para a empresa, importaria em um acréscimo ao piso 

constitucional do aviso prévio equivalente à 300 (trezentos) dias, enquanto na lógica 

congressual, o direito do empregado equivaleria à 60 (sessenta) dias. 

Como seria possível, politicamente, ao Congresso Nacional, proceder com tal 

diminuição de direitos no que se refere ao clamor público? Afinal, tendo o Supremo 

Tribunal Federal incorporado por sua jurisprudência a noção de que os efeitos do Mandado 

de Injunção são erga omnes, haveria uma legiferação judicial significativamente superior 

àquela que estava em estudo perante o Congresso Nacional.  

Tal situação é especialmente danosa ao lembrarmos que o Congresso Nacional está 

muito mais bem estruturado para receber influxos sociais, procedendo com estudos e 

analisando os impactos que serão decorrentes das suas decisões legiferantes. Por mais que 

o Supremo Tribunal Federal tenha recentemente se aberto à sociedade, o que decorre, por 

exemplo, da instituição das audiências públicas e da inclusão processual dos amici curiae, 
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é evidente que a decisão do Tribunal é incapaz de incorporar todas as nuances relacionadas 

ao conflito social cuja criação normativa pretende pacificar.  

E isso se dá até mesmo em razão da forma de decisão de cada um dos órgãos 

institucionais. Enquanto o Supremo Tribunal Federal tem seu modelo deliberativo pautado 

na ponderação, pela qual se busca a melhor decisão de forma lógica e racional, o 

Congresso Nacional decide a partir de critérios compositivos, pelos quais há negociações e 

trocas capazes de tornar a decisão majoritariamente adequada. De outra forma, o 

Congresso Nacional tem, pelo seu modus procedendi maior capacidade de abarcar, através 

do seu modelo deliberativo, um número maior de interesses conflitantes, melhor 

solucionando o conflito advindo do vácuo legislativo. 

Desta forma, se a utilização de métodos de analogia legal acabam por importar em 

uma efetiva concretização dos direitos constitucionais cuja efetivação depende de 

regulamentação, a inovação legislativa sem critérios de embasamento que poderiam advir 

se a decisão decorresse da obra do legislador acaba por impor um ônus intransponível à 

rediscussão da matéria, especialmente nos casos em que se buscar a revisão do assunto 

com diminuição dos direitos previstos pela decisão judicial; tal panorama é ainda mais 

danoso ao considerarmos que o modelo de legitimação do Supremo Tribunal Federal não é 

condizente decisões de cunho político, podendo ensejar em inovações normativas 

contrárias aos anseios populares, especialmente ao consideramos a existência de interesses 

conflitantes no seio social. 

 

2.1.1. Controle de agenda pela pronúncia de inconstitucionalidade sem declaração de 

nulidade 

 

Merece destaque nas relações dialógicas interinstitucionais a figura da 

inconstitucionalidade sem declaração de nulidade. 

Trata-se da pronúncia, por parte do Supremo Tribunal Federal, de 

inconstitucionalidade de uma determinada norma, que, no entanto, em razão da percepção 

de uma impossibilidade fática e casuística de haver vácuo jurídico nos campos de interesse 

a ela relacionados, acaba por ter sua integração ao ordenamento jurídico mantida pelo 

Pretório Excelso. Tal panorama, a propósito, manter-se-á até a elaboração de uma norma 



192 
 

substitutiva pelo Congresso Nacional que seja adequada às determinações deixadas pelo 

Poder Constituinte e fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sentença. 

A lógica de Supremacia da Constituição, como bem se sabe, se coloca como uma 

das pedras angulares de toda a teoria do ordenamento jurídico, de tal maneira que sua 

inobservância (tal qual ocorre na hipótese em comento) somente poderá se dar em 

situações excepcionalíssimas, nas quais o risco de insegurança jurídica possa justificar um 

descumprimento específico e pontual à ordem constitucional.  

No que se refere ao direito constitucional comparado, se discorreu em tópico 

oportuno acerca da inconstitucionalidade superveniente de toda a legislação da província 

canadense de Manitoba, desde 1890. Ora, como seria possível tolerar um vácuo legal de 

quase de 100 anos? Panorama como este desestabilizaria as obrigações e relações de 

propriedade, nulificaria toda a persecução penal estatal, tornaria inexistentes determinadas 

relações familiares, dentre inúmeras outras consequências. Em outras palavras, o 

desfazimento da ordem jurídica da província de Manitoba desnaturaria por completo a 

organização social ali existente. Em uma hipótese como esta, em que o nível de afronta à 

segurança jurídica se afigura intolerável, é razoável dispor de forma controlada - e com 

determinações programáticas de retorno à normalidade constitucional - do preceito da 

supremacia absoluta da Constituição. 

Analisando a situação pátria, também o Supremo Tribunal Federal teve de se 

deparar com situações limite, nas quais se afigurou necessária a manutenção de leis 

inconstitucionais até que houvesse legislação derrogatória superveniente pelo Congresso 

Nacional. 

Merece nota, como um primeiro exemplo, a decisão exarada na ADI 875342. Na 

ocasião, deparou-se o Pretório Excelso com a perspectiva de, extirpando do ordenamento 

jurídico norma incompatível com o texto constitucional343, inviabilizar o financiamento 

dos estados federados em razão da impossibilidade de distribuição dos recursos do Fundo 

de Participação dos Estados, haja vista que na norma em análise estavam contidos os 

critérios para aludida distribuição. 

Assim, a declaração de inconstitucionalidade destes (e a decorrente inexistência de 

norma sobre a matéria) importaria na impossibilidade de financiamento dos estados. Por 

                                                

342 ADI 875, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24-2-2010, DJ, 30-04-2010 
343 Qual seja, LC 62/89. 
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outro lado, tendo entendido o Supremo pela inconstitucionalidade dos critérios legais, sua 

manutenção importaria em descumprimento da Supremacia Constitucional. 

A solução apresentada, apesar de não prezar pela hierarquia absoluta da 

constituição, foi coerente com a premissa de que há circunstâncias fáticas que se sobrepõe 

à mera aplicação aritmética das normas constitucionais, sendo certo que a ratio decidendi 

aplicada condiz com o método do diálogo institucional. Isso pois o Supremo Tribunal 

Federal entendeu por bem manter a norma inconstitucional integrada ao ordenamento 

jurídico até a data de 31 de dezembro de 2012, de tal maneira que caberia ao Congresso 

Nacional a elaboração de nova lei capaz de regulamentar as questões afetas ao FPE dentro 

do prazo judicialmente estipulado. 

Tal decisão foi capaz de evitar um vácuo legislativo cujos efeitos práticos no caso 

concreto seriam intoleráveis; ao mesmo tempo, não suprimiu a vontade legislativa por 

meio da proferição de sentença aditiva, o que revela um movimento de deferência ao 

Congresso Nacional: ao invés de inovar na ordem jurídica criando parâmetros que 

necessariamente decorreriam de uma escolha política, o Tribunal dialogou com o 

Legislativo, permitindo que o mesmo analisasse as conveniências de cada uma das 

possibilidades de determinação de critérios de distribuição do FPE, por meio da 

promulgação de nova lei. 

Neste sentido, a decisão é taxativa ao afirmar que: 

“(...) a suspensão de aplicação da norma constitui consequência 
fundamental da decisão que, em processo de controle abstrato da 
inconstitucionalidade por omissão e no mandado de injunção, 
reconhece a existência de omissão parcial. Todavia, ter-se-á de 
reconhecer, inevitavelmente, que a aplicação da lei, mesmo após a 
pronúncia de sua inconstitucionalidade, pode ser exigida pela 
própria Constituição. Trata-se daqueles casos em que a aplicação 
da lei mostra-se, do prisma constitucional, indispensável no 
período de transição, até a promulgação da nova lei. 
 
(...) 
 
Questões como essa (c. ADI nº 2.240, Rel. Eros Grau, DJ 
3.8.2007) parecem suficientes para demonstrar que, sem 
abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei 
inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com base 
no princípio da segurança jurídica, afastar a incidência do 
princípio da nulidade em determinadas situações. 
Não se nega, pois, o caráter de princípio constitucional ao 
princípio da nulidade da lei inconstitucional. Entende-se, porém, 
que esse princípio não poderá ser aplicado nos casos em que se 
revelar absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida (casos 
de omissão; exclusão de benefício incompatível com o princípio da 
igualdade, bem como, nas hipóteses em que, como ocorre no 
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presente caso, a sua aplicação pudesse trazer danos para o próprio 
sistema jurídico constitucional.” 

 

Ou seja, segundo se extraí da decisão de pronúncia de inconstitucionalidade 

exarada pelo Supremo Tribunal Federal, negar a aplicação dos efeitos da lei incompatível 

com a Constituição importaria em nova inconstitucionalidade, de tal sorte que o próprio 

texto constitucional tornaria a observância da lei inconstitucional “indispensável no 

período de transição, até a aplicação de nova lei”.  Por outro lado, e haja vista que a 

tolerância permanente à inconstitucionalidade não seria compatível com a lógica de defesa 

da Constituição, determinou-se ao Congresso Nacional a elaboração de nova lei, 

estipulando-se expressamente o prazo no qual perdurariam os efeitos da lei 

inconstitucional. 

Outra situação emblemática enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito 

ao julgamento da ADI 3.682. Neste caso, a omissão do Congresso Nacional na elaboração 

de lei relacionada à criação de municípios ensejou inconstitucionalidades que, do ponto de 

vista fático, não poderiam ser revertidas. Criaram-se por meio de leis estaduais, e à revelia 

da necessidade de regulamentação federal para tanto, municípios que, em essência, teriam 

sua própria existência decorrente de uma inconstitucionalidade. Reconheceu-se, no caso, 

este estado de coisas inconstitucional, determinando-se ao Congresso Nacional que, no 

prazo de 18 (dezoito) meses, promulgasse lei que contemplasse os municípios 

irregularmente criados, inclusive por meio de retroação. 

Decisão semelhante se deu quando do julgamento da ADI 2240344, relacionada ao 

município de Luís Eduardo Magalhães. Reconhecendo-se a inconstitucionalidade da lei 

que o instituiu, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem negar os efeitos de 

nulificação dela. Para tanto, o Ministro Eros Grau trouxe como fundamento o princípio da 

continuidade do Estado, afirmando literalmente que não poderia o Supremo aderir ao 

brocardo fiat iustitia, pereat mundus. Por conseguinte, se atestou que o caso em tela 

“consubstancia reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos”. O 

reconhecimento de que a existência do município seria dotada de validade acabaria por 

afastar a agressão às normas constitucionais afetas à federação decorrentes de uma 

eventual nulificação da criação municipal, de modo que, uma vez mais, seria decorrência 

lógica do próprio texto constitucional a aplicação da norma pronunciada inconstitucional. 

                                                

344 ADI 2240, rel. min. Eros Grau, j. 9-5-2007, DJ 3-8-2007. 
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Mais uma vez, a propósito, houve diálogo com o Congresso Nacional, pela manutenção do 

estado de inconstitucionalidade por prazo determinado, a fim de que houvesse a 

regularização normativa por meio de legiferação superveniente. 
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3. A discussão parlamentar e aprovação congressual 

 

A fase de discussão parlamentar é, provavelmente, a mais importante de todo o 

processo legislativo. É neste momento que as casas legislativas, cada qual em seu turno, 

tomam ciência dos projetos que a elas são submetidos, discutindo sua pertinência e 

conveniência política, bem como analisando os termos pelos quais determinada questão 

haverá de ser regulamentada. 

Há que se salientar que os temas submetidos e, por conseguinte, discutidos 

naquelas casas são amplos e diversos - tanto quanto à própria sociedade -, de tal maneira 

que a análise dos projetos demanda aprofundamento e especialização. Em razão dessa 

multiplicidade de objetos tratáveis, as casas legislativas se organizam, de tal forma a 

analisarem as questões não apenas por meio de seu plenário, mas, também, através de suas 

comissões. Trata-se do princípio do exame prévio do projeto por Comissões 

Parlamentares, de tal sorte que, nos dizeres de José Afonso da Silva: 

“Antes, pois, de entrar em discussão propriamente dita, a matéria 
sofre um exame prévio na Comissão ou Comissões competentes, 
que deliberam sobre sua constitucionalidade e conveniência, para 
depois serem remetidas as conclusões a Plenário, onde o projeto e 
os pareceres são discutidos e, finalmente, votada a matéria”.345 

 

A importância de tal forma de organização reside no fato de que, ao integrarem 

comissões específicas, os deputados acabariam por se especializar em determinados 

assuntos, de tal sorte que a discussão legislativa ali desenvolvida tenderia a dar uma 

melhor resposta às pretensões sociais. Tais comissões devem refletir ao máximo a 

proporcionalidade partidária do plenário, a fim de que se consigam fazer representar todas 

as vertentes ideológicas existentes no parlamento (neste sentido, dispõe o art. 58, §1º do 

Texto Maior346). A escolha dos parlamentares que integrarão cada uma das comissões 

recairá sobre o líder da bancada, sendo certo que a vaga na comissão pertence ao partido e 

não ao parlamentar escolhido, de modo a poderem ocorrer substituições347. 

                                                

345 Processo constitucional..., op. cit.¸ p. 54. 
346 Art. 58, § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. 
347 “O princípio expresso no Regimento do Senado (art. 81) e subentendido no da Câmara (arts. 26-27) é o de 
que o lugar na Comissão pertence ao Partido ou Bloco Parlamentar, competindo ao Líder respectivo pedir, 
em documento escrito, a substituição, em qualquer circunstância ou oportunidade, de Titular ou Suplente por 
ele indicado, mas a substituição de membro da Comissão que se desligar do Partido ao qual pertence o lugar 
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A partir dos trabalhos das comissões são desenvolvidos pareceres técnicos, através 

dos quais os demais parlamentares, não pertencentes àquela comissão, seriam capazes de 

melhor formular seus votos. O projeto então é apreciado e, tendo maioria simples, remetido 

para a outra casa legislativa ou ao Presidente da República. Por outro lado, é possível que 

no decorrer da discussão sejam realizadas emendas.  

Ainda em relação ao tema da discussão e deliberação parlamentar, é conveniente 

destacar que o modelo bicameral previsto na Constituição Federal tem particularidades que 

importam em uma assimetria entre as duas casas, com uma preponderância da Câmara dos 

Deputados no que se refere à elaboração legislativa348. 

Os projetos legislativos necessariamente iniciam sua discussão por uma das casas. 

Tendo ela aprovado o projeto, faz a remessa do mesmo à casa revisora, que passará a 

discutir o assunto. Ocorre que, havendo aprovação com emenda na casa revisora, 

pressupõe-se tal emenda como meramente sugestiva, sendo certo que o projeto, em seu 

texto inicialmente aprovado na casa iniciadora estará aprovado. Remetidas as emendas à 

casa iniciadora, e não sendo as mesmas anuídas, o projeto restará aprovado por ambas as 

casas, e será remetido à apreciação do Presidente da República, a fim de que ele oponha 

seu veto ou proceda com a sanção. 

A leitura desatenta do procedimento em questão não indicaria a preponderância da 

Câmara no processo legislativo349. Afinal, se esta for a casa revisora, estará em 

desvantagem em relação ao Senado. Ocorre que em todos os casos de iniciativa legislativa 

extraparlamentar, o projeto terá sua deliberação iniciada pela Câmara dos Deputados e, 

considerando-se a preponderância do Executivo na apresentação dos projetos de lei, é 

                                                                                                                                              

na Comissão não alterará, até o encerramento da sessão legislativa respectiva, a proporcionalidade 
anteriormente estabelecida; no entanto, a substituição de senador que exerça a presidência da Comissão, 
salvo na hipótese de desligamento do Partido que ali representa, não se fará ao alvedrio do Líder, porque 
deverá ser precedida de autorização da maioria da respectiva bancada”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo constitucional..., op. cit., p. 112. 
348 Por outro lado, a Constituição Republicana determina ao Senado Federal uma série de competências que 
são exercidas exclusivamente, sem qualquer interferência da Câmara dos Deputados, vide o que dispõe seu 
art. 52. Este, em comparação com o art. 51 (que determina as competências exclusivas da Câmara dos 
Deputados) demonstra cabalmente uma preponderância do Senado para questões políticas, por exemplo no 
que se refere à aprovação para preenchimento de cargos estratégicos, discussão de questões de natureza 
financeira etc. 
349 “Não há predominância substancial de uma Câmara sobre a outra. Formalmente, contudo, a Câmara dos 
Deputados goza de certa primazia relativamente à iniciativa legislativa, pois é perante ela que o Presidente da 
República, o STF, o STJ e os cidadãos promovem a iniciativa do processo de elaboração das leis”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional..., op. cit.¸ p. 73. 
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natural que o Senado Federal acabe por, na esmagadora maioria das vezes, exercer o papel 

de casa revisora.  

Ou seja: há no Brasil, um bicameralismo assimétrico, em razão do qual a casa 

revisora se encontra em situação desfavorável em relação à iniciadora. Isso pois, aprovadas 

as emendas na casa revisora, o projeto retornará à casa iniciadora; contudo, não anuindo 

esta com o que restou proposto por aquela, o projeto será diretamente remetido à 

Presidência da República, tal qual houvera sido inicialmente aprovado pela casa iniciadora. 

Dando continuidade ao tema da discussão parlamentar, temos que nem sempre as 

discussões chegarão ao plenário. Há, no ordenamento jurídico pátrio, a possibilidade de 

delegação interna corporis, pela qual se permite a realização de um processo legislativo 

abreviado. Esta possibilidade se encontra disposta na Constituição, por meio de seu artigo 

58, §2º, I: 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 
permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. 
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do 
regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de 
um décimo dos membros da Casa; 

 

Por conseguinte, o que se observa é que não há óbice para a legiferação por meio de 

deliberação congressual simplificada, exarada através das comissões de cada uma das casas 

legislativas. O constituinte, no entanto, se precaveu a fim de garantir às minorias o direito 

de, organizando-se qualitativamente, trazer ao plenário discussões que, a princípio, 

estariam adstritas às comissões temáticas. Neste sentido, aliás, Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho afirma que: 

“(a) delegação interna corporis de modo algum atenta contra o 
prestígio e a dignidade dos Parlamentos. Em verdade, denunciá-la 
por não envolver o debate e o voto de todos os membros da câmara 
não é decisivo, desde que a possibilidade para todo e qualquer 
parlamentar de intervir na sua elaboração é resguardada.”350. 

 

Há, por conseguinte, e em conformidade com o que dispõe o art. 58, §2º da 

Constituição Federal, a determinação de que, mediante petição assinada por 10% dos 

parlamentares, a decisão que for proferida por comissão será encaminhada ao plenário, a 

                                                

350 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., op. cit., p. 178. 
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fim de que se realize nova deliberação, desta feita com a totalidade dos membros daquela 

casa legislativa. Tal situação se afigura como inegável direito às minorias que, desde que 

qualificadas com um mínimo de 10% (dez porcento) dos parlamentares da casa, poderão 

trazer ao plenário projetos que reputarem importantes. 

Ainda em continuidade ao tema da fase de discussão, temos que é intrínseco ao 

período deliberativo a possibilidade de realização de emendas parlamentares que alterem 

determinado projeto parlamentar. 

Em relação a estas, uma primeira consideração a ser realizada é a de que o poder de 

emendar, salvo em situações excepcionais, é exclusivamente imputado aos parlamentares, 

independentemente de quem tenha sido o proponente daquele projeto legislativo. 

Houve, no passado, discussão sobre a correlação entre o poder de emenda e o poder 

de iniciativa exclusiva, de tal maneira que parcela da doutrina entendeu pela 

impossibilidade de realização de emendas em projetos cuja iniciativa fosse vedada aos 

parlamentares. Conforme já se salientou no tópico afeto à iniciativa, tal situação restou 

pacificada pela jurisprudência, de tal maneira que se consolidaram os entendimentos de 

que: 1. Os detentores de iniciativa extraparlamentar não poderão realizar emendas nos 

projetos de lei por eles submetidos (salvo em caso de emenda aditiva, na hipótese de 

projeto de lei orçamentária); e 2. Os parlamentares poderão realizar emendas legislativas, 

independentemente da sua possibilidade de iniciativa em relação àquele tema, ressalvando-

se as limitações contidas no art. 63 da Constituição351. 

                                                

351 “De fato, sendo a emenda uma proposta de modificação de proposta de direito novo, é ela uma iniciativa 
acessória ou secundária. Todavia, a relação entre emenda e iniciativa nem sempre tem sido bem apreciada. 
Em primeiro lugar, cumpre observar que nem todo titular de iniciativa goza do poder de emendar. 
O poder de emendar é reservado aos parlamentares, ao passo que a iniciativa tem sido e é estendida ao 
Executivo, ao povo, ao Procurador-Geral da República, a tribunais. Essa a lição estrangeira, isso o que revela 
o direito pátrio. 
A reserva desse poder aos membros do Legislativo deflui do fato de que os parlamentares são membros do 
órgão que, de acordo com a doutrina tradicional, constitui o direito novo, apresentando-se a emenda como 
reflexo desse poder de estabelecer novo direito. 
Sem dúvida, aos titulares extraparlamentares da iniciativa se tem tolerado que, por meio de mensagens 
aditivas, alterem o projeto que remeteram. Todavia, como salienta José Afonso da Silva, o próprio nome 
dado a essas mensagens já revela os seus limites naturais. Por elas, não pode o titular extraparlamentar da 
iniciativa ‘suprir ou substituir dispositivos, só pode... acrescentar dispositivos na proposição original’. E isso 
se justifica porque os novos dispositivos podem ser considerados não modificação do proposto, mas nova 
proposição. Assim, para realmente modificar o projeto só há um caminho — retirá-lo e apresentá-lo de novo, 
reformulado. 
Observe-se que, no processo de elaboração da lei orçamentária, do plano plurianual e de diretrizes 
orçamentárias, expressamente permite a Constituição que o Presidente da República, por meio de mensagem, 
proponha modificações nos mesmos (art. 166, § 5o).” 
In: FERREIRA FILHO. Do processo, op. cit.¸ pp.257-258. 
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A propósito, em relação à emenda parlamentar, temos que se trata da “proposição 

apresentada como acessória de outra”, como bem se extrai do RICD, art. 118. Podem ser 

substanciais, gênero que se subdivide nas espécies aditiva (que acrescenta algo ao projeto 

de lei, por exemplo um novo parágrafo ou artigo), supressiva (quando retiram do projeto 

determinado dispositivo em potencial), aglutinativa (quando pretende a fusão de emendas 

ao texto, aproximando-os), modificativa (altera o projeto pontualmente) e substitutiva 

(quando a emenda se tratar de uma alteração substancial capaz de configurar, na prática, 

novo projeto de lei, que substituirá o anterior); ou formais, que apenas visam altera a 

maneira como o proponente do projeto de lei o organizou. 

 

3.1. A lei complementar 

 

Como já mencionado, a elaboração de leis infraconstitucionais pelo Congresso352 se 

dá através de duas diferentes modalidades: lei ordinária (art. 59, III da CRFB/88) e lei 

complementar (art. 59, II da CRFB/88). A diferença entre tais espécies normativas decorre 

da substância material e do procedimento delas, mas não em relação às suas hierarquias 

normativas.  

Quanto à substância material, temos que o Constituinte entendeu por bem 

determinar que algumas matérias somente poderiam ser discutidas pelo Congresso 

Nacional através de Projeto de Lei Complementar (PLP), de tal maneira que a utilização do 

procedimento legislativo ordinário naquelas hipóteses acabaria por ensejar a ocorrência de 

uma inconstitucionalidade formal. 

Tais matérias estão previstas expressamente no texto constitucional, de tal sorte que 

o silêncio do Constituinte importa, a princípio, na possibilidade de legiferação por meio do 

rito ordinário. Por outro lado, há ao menos uma hipótese na qual o Supremo Tribunal 

Federal, por meio de uma hermenêutica sistêmica, entendeu pela existência de reserva de 

lei complementar implícita, ainda que o dispositivo constitucional que demandasse 

regulamentação previsse expressamente a palavra “lei”. 

                                                

352 Há que se lembrar que, ao considerarmos os outros poderes, temos ainda a legislação delegada, a ser 
elaborada pelo Poder Executivo em conformidade com os ditames e molduras estabelecidos pelo Legislativo. 
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Neste sentido, e de forma breve, vale a análise da ADI 1.802, de Relatoria do 

Ministro Dias Toffoli353, que entendeu que a regulamentação prevista no art. 150, VI, c do 

texto constitucional somente poderia ser realizada através de legislação complementar. 

Dispõe referido dispositivo que:  

“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. 

 

Se houvesse o Pretório Excelso mantido o pressuposto de que a lei complementar 

seria exigível apenas e tão somente nos casos de determinação expressa pelo Constituinte, 

teríamos que a legislação ordinária que dispusesse sobre os requisitos necessários para o 

reconhecimento de imunidade das pessoas jurídicas mencionadas no indigitado art. 150, 

VI, c da CRFB/88 seria reputada constitucional, por atender a determinação de 

regulamentação contida naquele artigo. 

No entanto, entendeu o Supremo Tribunal Federal que haveria ali reserva de lei 

complementar, haja vista que a matéria seria afeta ao tema das limitações constitucionais 

ao poder de tributar, que em conformidade com o disposto no art. 146 do Texto Magno, 

somente poderão ser regulamentadas pela aprovação de lei complementar354. 

Assim, na medida que a regulamentação dos critérios para o gozo de imunidades se 

relaciona à limitação ao exercício de tributar do Estado, seria necessária a interpretação 

conjunta dos arts. 146, II e 150, VI, c, ambos contidos na Constituição Federal. Neste 

sentido, segundo decidido pelo Pretório Excelso, seria obrigatória a utilização de lei 

complementar para a regulamentação dos critérios de imunidade de partidos políticos 

(inclusive fundações) e dos institutos de educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos. 

Apesar do aparente acerto da decisão, é importante a menção ao julgado, uma vez 

que ele torna incorreto afirmar que a reserva de lei complementar somente se dará nas 

hipóteses de previsão expressa do Constituinte. Isso pois a exigência de procedimento 

                                                

353 ADI 1.802, rel. min. Dias Toffoli, j. 12-4-2018, P, DJE de 3-5-2018. 
354 Art. 146. Cabe à lei complementar: II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 
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qualificado poderá estar contida em outros dispositivos, impondo ao hermeneuta uma 

análise sistemática da Constituição. 

Ainda no tema da lei complementar, temos que não há, no ordenamento jurídico-

constitucional brasileiro, qualquer diferenciação hierárquica entre a legislação ordinária e a 

complementar. Esta prevalecerá em face das leis ordinárias apenas quando houver reserva 

de Lei Complementar prevista na Constituição; tal prevalência, contudo, se dará não de 

forma a se respeitar a autoridade da Lei Complementar, mas sim em razão de 

inconstitucionalidade de forma daquela lei ordinária (haja vista que aquela regulação teria 

ocorrido em campo vedado à lei ordinária, não havendo questão de hierarquia mas sim de 

competência ratione materiae constitucionalmente definida).  

A propósito, havendo por equívoco promulgação de lei complementar em matéria 

de competência da lei ordinária, esta será integrada ao ordenamento jurídico, haja vista que 

todos os requisitos da lei ordinária se encontram previstos e contidos na lei complementar; 

por outro lado, aquela lei complementar terá força idêntica à da lei ordinária por 

inexistência de hierarquia entre os tipos legais e, por conseguinte, poderá ser derrogada por 

uma lei ordinária. 

Tal panorama restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando da proferição 

de acórdão no ADI 4.071 AgRg, no qual se confirmaram - em controle abstrato - decisões 

já proferidas anteriormente em sede de controle concreto de constitucionalidade, pelas 

quais “o conflito aparente entre lei ordinária e lei complementar não deveria ser resolvido 

pelo critério hierárquico, mas pela natureza da matéria regrada, de acordo com o que 

dispõe a Constituição Federal”355, de tal maneira que a aprovação de lei complementar em 

matéria de lei ordinária não ensejaria mudança no quórum das deliberações futuras, mas 

permitiria revogação pelo procedimento comum, foi reputado em relação ao tema 

suficiente pela Constituição. 

Finalmente, no que se refere à forma, o Constituinte determinou através do que 

dispôs no art. 69 de sua obra que os projetos que vocacionassem a promulgação de uma lei 

complementar deveriam observar quórum qualificado, na modalidade da maioria absoluta. 

Esta, como bem se sabe, exige que a lei tenha apoio parlamentar suficiente à mais da 

metade do número de parlamentares existentes naquela casa legislativa, 

                                                

355 ADI 4.071 AgR, rel. min. Menezes Direito, j. 22-4-2009, P, DJE de 16-10-2009  
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independentemente do quórum da sessão de votação em que se deliberar sobre o projeto 

em questão356. 

Para além da diferença de tramitação constitucionalmente prevista, também o 

regimento interno da Câmara dos Deputados (RICD) dispõe de peculiaridade 

procedimental no que se refere à tramitação de projeto de lei complementar. Isso pois ele 

determina, em seu art. 148357, que, regra geral, as votações na Câmara se darão em turno 

único, excluindo-se desta determinação, contudo as Propostas de Emenda à Constituição 

(PEC), os projetos de lei complementar (PLP) e os demais casos nos quais assim 

dispuser aquele regimento. 

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF), por sua vez, dispõe em seu art. 

270358 que apenas nos casos de Propostas de Emenda Constitucional haveria a ocorrência 

de discussão em dois turnos, não existindo tal exigência para as leis complementares. O 

parágrafo único do art. em questão, por outro lado, afirma que haverá turno suplementar 

caso o plenário acabe por aprovar substitutivo integral de projeto de lei, o que se dá tanto 

para as propostas de lei ordinária quanto de lei complementar. 

No que se refere aos demais requisitos de tramitação, e contrario sensu à existência 

expressa de quórum diferenciado prevista no art. 69 da CF,  são válidas as disposições 

aplicáveis nos casos de projeto de lei ordinária, inclusive em relação à possibilidade de 

superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional (em sessão conjunta, mas com 

votação apartada de cada uma das casas). 

 

3.2. O Supremo Tribunal Federal e o devido processo legislativo 

 

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, em sede de controle concreto de 

constitucionalidade, tem competência para analisar o processo legislativo, fulminando, 

                                                

356 Ao contrário, no caso da legislação ordinária, será necessária a obtenção de maioria dentre os 
parlamentares que estiverem presentes na sessão legislativa, desde que haja quórum mínimo para 
deliberação. 
357 RICD, Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, a turno 
único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos 
expressos neste Regimento. 
358 RISF, Art. 270. As proposições em curso no Senado são subordinadas, em sua apreciação, a um único 
turno de discussão e votação, salvo proposta de emenda à Constituição.  
Parágrafo único. Havendo substitutivo integral, aprovado pelo Plenário no turno único, o projeto será 
submetido a turno suplementar.  
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desde logo, procedimentos que venham a ensejar criação normativa contrária ao que dispõe 

a Constituição Federal. Tal panorama de controle se apresenta como anterior à 

promulgação da lei, pelo que se tem admitido, em nosso sistema jurídico, o controle de 

constitucionalidade judicial preventivo.   

Para a realização de tais análises, que têm por objeto projetos de lei e propostas de 

emenda constitucional, o instrumento hábil a provocar a manifestação do Pretório Excelso 

é o Mandado de Segurança (MS)359. 

Tal remédio constitucional tem aptidão para provocar enfrentamento de mérito, 

quando for impetrado por detentor de mandato parlamentar360 na casa legislativa em que 

estiver ocorrendo a discussão à qual se pretende dar óbice361. 

Importante ressaltar, ademais, que como o MS tem por pressuposto a defesa à 

direito líquido e certo do impetrante de ver cumpridos os ditames do devido processo 

legislativo362 (ou, em outras palavras, uma vez que o instrumento processual não tem o 

                                                

359 Neste sentido, Gilmar Ferreira Mendes nos ensina que “Ainda sob a Constituição de 1967/69, o Supremo 
Tribunal Federal, no MS 20.257, entendeu admissível a impetração de mandado de segurança contra ato da 
Mesa da Câmara ou do Senado Federal, asseverando-se que, quando ‘a vedação constitucional se dirige ao 
próprio processamento da lei ou da emenda (...), a inconstitucionalidade (...) já existe antes de o projeto ou de 
a proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já 
desrespeita, frontalmente, a Constituição’. 
Esse entendimento vem sendo seguido pelo Tribunal em diversos precedentes, o que demonstra que se adota 
aqui controle preventivo de constitucionalidade.” 
In: MENDES, Gilmar. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, op. cit, p. 684. 
360 “O STF admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de 
segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda 
constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo.” 
MS 24.667 AgR, rel. min. Carlos Velloso, j. 4-12-2003, P, DJ de 23-4-2004. 
361 Por outro lado, em situações excepcionais reconhecidas como tal pelo Supremo Tribunal Federal, têm-se 
permitido a impetração de Mandado de Segurança por parlamentar de casa diversa à da mesa reputada como 
autoridade coatora. Neste sentido, apontamos dois precedentes. No primeiro deles, MS 26.900, cujo relatório 
foi da lavra do Min. Eros Grau, Deputados Federais impetraram Mandado de Segurança contra a Mesa do 
Senado Federal. No caso em tela, estava-se à iminência do julgamento do Presidente do Senado Federal. 
Entendendo-se pela identidade entre o Presidente do Senado Federal e o do Congresso Nacional, e 
considerando que os deputados federais pertenciam ao coletivo das casas congressuais, o Min. Eros Grau 
reconheceu a legitimidade ativa deles em outra ocasião, no contexto do MS 35.258, a Min. Rel. Rosa Weber 
entendeu legítima a propositura de Mandado de Segurança por Deputado Federal contra a Mesa Diretora do 
Senado, em razão de pretensa supressão de emenda à medida provisória realizada na Câmara baixa do 
Congresso Nacional. A Ministra Rosa Weber entendeu que, uma vez que deliberação da qual participaram os 
deputados estaria sendo alegadamente violada, haveria potencial de afronta ao devido processo legislativo do 
qual os mesmos participaram, o que poderia em tese afetar direito líquido e certo subjetivo dos mesmos e, por 
conseguinte, permitiria a legitimação para impetrar o Mandado de Segurança. O Remédio Constitucional, no 
entanto, foi monocraticamente desprovido. 
362 Quanto a este, nos ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho que: “Em primeiro lugar — lembre-se — cabe 
a propósito dele o controle de constitucionalidade. A violação de preceito constitucional, mesmo de caráter 
estritamente formal, importa em inconstitucionalidade, e, portanto, seguindo a doutrina clássica, em nulidade 
do ato violador. 
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condão de analisar a lei em abstrato, mas visa proteger direito subjetivo e individual do 

parlamentar impetrante), a extinção de seu Mandato Parlamentar tem como consequência a 

perda superveniente do objeto da ação mandamental363, o que impõe o não enfrentamento 

do mérito processual 

O leading case364 que permitiu tal forma de controle preventivo teve como principal 

voz e fundamento o voto proferido pelo eminente Min. Moreira Alves no MS 20.257. 

Senão vejamos: 

“(...) se a direção dos trabalhos do Congresso cabe ao Presidente 
do Senado; se este, pelo procedimento comum do Congresso 
Nacional (artigo 73) pode, liminarmente, rejeitar a proposta de 
emenda que não atenta ao disposto no art. 47, §1o, da Constituição 
(e quem tem o poder de rejeitar liminar o tem, igualmente, no 
curso do processo); e se a Constituição alude a objeto de 
deliberação (o que implica dizer que seu termo é o momento 
imediatamente anterior à votação); não há dúvida, a meu ver, de 
que a qualquer tempo, antes da votação, pode a Presidência do 
Congresso, convencendo-se de que a proposta de emenda tende a 
abolir a Federação ou a República, rejeitá-la, ainda que não o tenha 
feito inicialmente. 
Cabível, portanto, no momento em que o presente mandado de 
segurança foi impetrado, sua impetração preventiva, uma vez que 
visava ele a impedir que a Presidência do Congresso colocasse em 

                                                                                                                                              

Por outro lado, no Direito pátrio, nenhuma lesão de direito individual pode ser subtraída à apreciação do 
Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição). Apreciando eventual lesão, pode evidentemente chegar o 
Judiciário a apreciar a validade do ato normativo, e esta depende da observância dos preceitos constitucionais 
referentes à sua elaboração.” In: Do processo legislativo, op. cit., p. 309. 
E mais: “Falar em controle da lei pelo Judiciário pode causar escândalo aos menos informados, porque só 
estes creem que os tribunais simplesmente aplicam a lei a casos litigiosos. Jamais a atitude do juiz é assim 
mecânica, sempre envolve algo de criação. E, nas palestras informais, quantas vezes não confessam os 
magistrados que primeiro procuram determinar qual seria a decisão justa para o caso e, depois, procuram na 
lei a fundamentação. E esse controle não é um mal. Ao contrário, tem aspectos altamente positivos, já que o 
juiz mais que ninguém tem a vivência dos problemas da justiça. E, sendo a lei o que é hoje muitas vezes, ou 
seja, mero fruto do prevalecimento ocasional de alguns interesses, bem necessário é que um juiz, por 
formação e situação acostumado à imparcialidade, a reaprecie. 
Esse controle do Judiciário sobre a lei, esse controle que pode chamar-se de controle de justiça, transparece 
na jurisprudência norte-americana como na brasileira. Naquela, encontra caminho na célebre cláusula due 
process of law. Nesta, em grau muito menor, no princípio de isonomia. Para não se falar nos atenienses com 
sua ação de ilegalidade. 
De fato, a Suprema Corte dos Estados Unidos largamente se serviu da Quinta Emenda à Constituição, que 
proíbe ao Congresso despojar qualquer pessoa de sua ‘vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo 
de direito’ (without due process of law) para fulminar o conteúdo de certas leis. E o fez com toda facilidade, 
visto que essa expressão é vaga.”. In. Idem, idem, pp. 351-352 
363 “(...) a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito desqualificador da 
legitimidade ativa do congressista que, apoiado nessa específica condição político-jurídica, ajuizou ação de 
mandado de segurança com o objetivo de questionar a validade jurídica de determinado procedimento que 
ambas as Casas do Congresso Nacional têm adotado em matéria de apreciação de medidas provisórias. É que 
a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação legitimante e 
necessária, tanto para a instauração, quanto para o prosseguimento da causa perante o STF.” 
MS 27.971, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-7-2011, dec. monocrática, DJE de 1º-8-2011. 
364 Voto do Min. Moreira Alves proferido no MS 20.257, rel. min. Décio Miranda (vencido), j. 08-10-1980, 
DJE de 27-02-1981. 
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votação a proposta de emenda. Aprovada esta, o mandado de 
segurança – como tem entendido esta Corte – se transforma de 
preventivo em restaurador da legalidade.” 

 

No contexto deste mesmo julgamento, houve a explanação pelo Ministro acerca das 

hipóteses de cabimento da análise preventiva de constitucionalidade de lei ou projeto: 

“Não admito mandado de segurança para impedir tramitação de 
projeto de lei ou proposta de emenda constitucional com base na 
alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum 
princípio constitucional. E não admito porque, nesse caso, a 
violação à Constituição só ocorrerá depois de o projeto se 
transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. 
Antes disso, nem o Presidente da Casa do Congresso, ou deste, 
nem a Mesa, nem o Poder Legislativo estão praticando qualquer 
inconstitucionalidade, mas estão, sim, exercitando seus poderes 
constitucionais referentes ao processamento da lei em geral. A 
inconstitucionalidade, nesse caso, não será quanto ao processo da 
lei ou da emenda, mas, ao contrário, será da própria lei ou da 
própria emenda, razão por que só poderá ser atacada depois da 
existência de uma ou de outra. 
Diversa, porém, são as hipóteses como a presente, em que a 
vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei 
ou da emenda, vedando sua apresentação (como é o caso previsto 
no parágrafo único do artigo 57) ou a sua deliberação (como na 
espécie). Aqui, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio 
andamento do processo legislativo, e isso porque a Constituição 
não quer – em face da gravidade dessas deliberações, se 
consumadas – que sequer se chegue à deliberação, proibindo-a 
taxativamente. A inconstitucionalidade, neste caso, já existe antes 
de o projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou em 
emenda constitucional, porque o próprio processamento já 
desrespeita, frontalmente, a Constituição. 
E cabe ao Poder Judiciário – nos sistemas que o controle de 
constitucionalidade lhe é outorgado – impedir que se desrespeite a 
Constituição. Na guarda da observância desta, está ele acima dos 
demais Poderes, não havendo, pois, que falar-se, a esse respeito, 
em independência de Poderes. Não fora assim e não poderia ele 
exercer a função que a própria Constituição, para a preservação 
dela, lhe outorga. (GRIFOS NOSSOS)” 

 

Naquele caso em tela, consolidou-se que a tramitação de projeto de lei que 

apresentasse vício de iniciativa poderia ser objeto de controle preventivo por meio da 

análise do devido processo legislativo (no caso, a menção ao art. 57 da Constituição 

Federal de 1967/69 faz denotar tal questão, haja vista que o dispositivo em comento dizia 

respeito à competência de iniciativa exclusiva do Presidente da República). Isso pois o 

projeto que apresenta vício de iniciativa ostenta ilegalidade já no momento de sua 

apresentação.  
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Também a respeito da problemática da iniciativa, é pertinente ressaltar decisão 

liminar da lavra da Ministra Rosa Weber365, pela qual seria possível, por meio de decisão 

judicial aditiva, o acréscimo em projeto de lei orçamentária de iniciativa do Presidente da 

República, quando este não considerar, em sua própria elaboração orçamentária, verbas 

indicadas por órgãos dotados de autonomia funcional e administrativa.  

Neste sentido, e em pleito formulado pela Defensoria Pública da União, a Min. 

Rosa Weber assim decidiu: 

“Nessa linha, frente ao fumus boni iuris e ao evidente periculum in 
mora, impõe-se o deferimento de liminar que assegure ao Poder 
Legislativo o conhecimento irrestrito da proposta orçamentária 
apresentada pela impetrante, como integrante do projeto de lei 
orçamentária anual de 2015”. 

 

Ou seja, tendo-se em vista a apuração de irregularidade no exercício da iniciativa 

exclusiva do Presidente da República, exarou o Pretório Excelso, por meio de decisão 

monocrática de sua Ministra, decisão liminar aditiva, acrescentando ao ato político de 

propositura legislativa de competência exclusiva do Presidente da República verba 

orçamentária que fora por ele deliberadamente excluída.  

Houve, por conseguinte, em um contexto de ato notadamente político, substituída 

por uma decisão do Supremo Tribunal Federal a vontade do agente apontado pela 

Constituição da República como aquele dotado de competência exclusiva para exará-la. Se 

analisarmos sob a óptica do legislador negativo, e considerando a decisão da Ministra pela 

inconstitucionalidade por omissão do ato de iniciativa de projeto de lei, a solução mais 

ortodoxa para o caso seria a declaração de nulidade do ato de iniciativa presidencial, com 

determinação de acréscimo das verbas que teriam restado faltantes pela autoridade coatora. 

A própria Ministra, no entanto, entendeu por bem justificar as razões pelas quais deixou de 

assim determinar, ao afirmar que: 

“Não me parece razoável, entretanto, em juízo de delibação, a 
pretendida determinação de envio de nova proposição legislativa 
pela autoridade coatora, uma vez (i) já ultrapassado o prazo 
previsto no art. 35, §2o, III do ADCT; (22) admitida pelo texto 
constitucional medida menos gravosa, qual seja, a modificação do 
projeto de lei orçamentária, ‘enquanto não iniciada a votação, na 
comissão mista, da parte cuja alteração é proposta’; e (iii) já 
encaminhada a proposta original da ora impetrante ao Congresso 
Nacional, ainda que de forma inadequada, como mero anexo ao 
projeto de lei orçamentária anual. 

                                                

365 MS 33.193 MC, rel. min. Rosa Weber, j. 30-10-2014, DJE de 03-11-2014. 
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Nessa perspectiva, e observados os precedentes desta Suprema 
Corte anteriormente aludidos, entendo mais consentâneo o 
deferimento de tutela de urgência que assegure o conhecimento, 
pelo Poder Legislativo, para deliberação, da proposta orçamentária 
original, como integrante, repito – e não como mero anexo – do 
projeto de lei orçamentária anual de 2015. 
Tal providência, na minha compreensão é a que melhor se ajusta o 
princípio da proporcionalidade – na perspectiva da adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, enquanto 
assegura o devido processo legislativo orçamentário, reduz o risco 
de lacuna orçamentária quanto ao exercício financeiro de 2015 ao 
contribuir para a solução mais célere da controvérsia, e preserva a 
autonomia da impetrante. É do Congresso Nacional o papel de 
árbitro da cizânia, pois, ao examinar, em perspectiva global, as 
pretensões de despesas dos Poderes e órgãos autônomos da União, 
exercerá o protagonismo que lhe é inerente na definição das 
prioridades.” 

 

A decisão, por conseguinte, se pauta em uma lógica atrelada a uma análise 

finalística, pela qual os resultados da decisão são apreciados e previstos quando de sua 

proferição. Dentro deste panorama, e buscando o menor prejuízo social que entendeu 

possível, a Min. Rosa Weber proferiu decisão pela qual suprimiu vontade do Presidente da 

República, fazendo acréscimo ao projeto de lei cuja iniciativa é dele exclusiva e, ao fazê-

lo, afastou por completo a noção de diálogo institucional, se colocando em lócus decisório 

que não lhe cabia. 

De todo modo, é certo que o controle do devido processo legislativo seria pouco 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal, já que, segundo nos informam Carlos Ari 

Sundfeld et al., até o término de sua pesquisa, em apenas quatro hipóteses366 teria havido 

enfrentamento de mérito relativo ao controle do devido processo legislativo, sendo certo 

que, em todas elas, haveria sido negada a segurança pretendida. Quanto à razão da maior 

parte dos Mandados de Segurança sequer serem conhecidos, apontam os autores o fato de 

que eles versariam acerca de matéria regimental. Sobre estes, haveria entendimento 

majoritário que, em vistas ao respeito à separação de poderes, as questões interna corporis 

não poderiam ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal367.  

                                                

366 MS 24.138, MS 22.503, MS 22.183, MS 21.754. 
367 Neste sentido, e a título exemplificativo, temos o MS 22.503, de relatoria do Min. Marco Aurélio 
(vencido), cuja ementa assim sacramentou: 
“A alegação, contrariada pelas informações, de impedimento do relator – matéria de fato – e de que emenda 
aglutinativa inova e aproveita matérias prejudicada e rejeitada, para reputá-la inadmissível de apreciação, é 
questão interna corporis do Poder Legislativo, não sujeita à reapreciação Pelo Poder Judiciário. Mandado de 
Segurança não conhecido nesta parte.” 
MS 22.503, rel. min. Marco Aurélio, j. 08-05-1996, DJE de 06-06-1997. 
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Alternativamente à decisão majoritária apontada pela pesquisa jurisprudencial em 

comento, em julgamento de cautelar em Mandado de Segurança impetrado por parlamentar 

(MS 34.530 MC), houve manifesta defesa, por parte do relator, Min. Luiz Fux, da 

possibilidade de análise pelo Judiciário de questões interna corporis atinentes ao 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Neste sentido, vale analisar trechos da 

decisão in litteris: 

“Considerada a análise conglobante entre as normas 
constitucionais e as contidas no Regimento Interno das Casas 
Legislativas, é de se ressaltar a impropriedade da visão que 
qualifica as discussões sobre transgressões a normas regimentais 
como questões interna corporis, imunes ao controle judicial. 
Subjacente a tal orientação encontra-se um resquício da concepção 
ortodoxa do princípio da separação de poderes, que, de certa 
forma, ainda visualiza a existência de domínios infensos à 
intervenção judicial, reservados que seriam à instituição 
parlamentar, responsável pela solução final de toda e qualquer 
matéria emergente no seu interior. 
Tal concepção, todavia, não é a mais adequada. Em um Estado 
Democrático de Direito, como o é a República Federativa do 
Brasil (CF, art. 1º, caput), é paradoxal conceber a existência de 
campos que estejam blindados contra a revisão judicial, adstritos 
tão somente à alçada do respectivo Poder. Insulamento de tal 
monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo 
legislativo e, no limite, o adequado funcionamento das instituições 
democráticas. Daí por que se impõe revisitar esta atávica 
jurisprudência do Tribunal. 
Há pelo menos quatro razões substantivas para não se transigir 
com este entendimento ortodoxo e, consequentemente, encampam 
elastério no controle jurisdicional nas questões jurídicas 
porventura existentes nas vísceras de cada Poder. 
Em primeiro lugar, as disposições regimentais consubstanciam, em 
tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de 
imperatividade e de caráter vinculante. Sua violação, ademais, 
habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento jurídico. 
Nesse cenário, é inconcebível a existência de normas cuja 
cumprimento não se possa exigir coercitivamente. Não há aqui 
outra alternativa: (i) ou bem, as normas regimentais são 
verdadeiramente normas e, portanto, viabilizam sua judicialização, 
(ii) ou, a rigor, não se trata de normas jurídicas, mas simples 
recomendações, de adesão facultativa pelos destinatários. Este 
último não parece ser o caso. 
Em segundo lugar, conforme assentado supra, o papel das normas 
constitucionais é puramente estabelecer balizas genéricas para a 
atuação do legislador, sem descer às minúcias dos diferentes 
assuntos nela versado. E isso é verdadeiro também para o processo 
legislativo constitucional. Seus detalhes ficam a cargo do próprio 
corpo legislativo quando da elaboração dos Regimentos Internos. 
A fixação de tal regramento denota autolimitação voluntária por 
parte dos próprios legisladores, enquanto produção normativa 
endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina 
interna de suas atividades. Disso decorre que se, por um lado, há 
um prévio espaço de conformação na elaboração da disciplina 
interna das Casas Legislativas, por outro, não menos certa é a 
assertiva segundo a qual, uma vez fixadas as disposições 
regimentais, tem-se o dever de estrita e rigorosa vinculação dos 
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representantes do povo a tais normas que disciplinam o cotidiano 
da atividade legiferante. É dizer, o seu (des)cumprimento escapa à 
discricionariedade do legislador. 
Em terceiro lugar, como corolário do pré-compromisso firmado, 
as normas atinentes ao processo legislativo se apresentam como 
regras impessoais que conferem previsibilidade e segurança às 
minorias parlamentares, as quais podem, assim, conhecer e 
participar do processo interno de deliberação. Justamente porque 
fixadas ex ante, as prescrições regimentais impedem que as 
maiorias eventuais atropelem, a cada instante, os grupos 
minoritários. As normas de funcionamento interno das casas 
legislativas assumem aí colorido novo, ao consubstanciarem 
elemento indispensável para a institucionalização e racionalização 
do poder, promovendo o tão necessário equilíbrio entre maioria e 
minoria. Similar advertência foi feita pelo i. Ministro Marco 
Aurélio, que em lapidar lição assentou que o desrespeito às regras 
regimentais “não se faz ao abrigo de imutabilidade jurisdicional, 
sob pena de reinar no sito das Casas Legislativas a babel, 
passando a maioria a ditar, para cada caso concreto, o que deve 
ser observado. As normas instrumentais, tenham ou não 
idoneidade constitucional, conferem a certeza quanto aos meios a 
serem utilizados e exsurgem como garantia maior à participação 
parlamentar.” (STF, MS Nº 22.504/DF, REL. MIN MARCO 
AURÉLIO, DJ DE 06.06.1997). 
Em quarto lugar, há um argumento de cidadania para admitir a 
sindicabilidade judicial nas hipóteses de estrito descumprimento 
das disposições regimentais. Trata-se de zelar pelo cumprimento 
das regras do jogo democrático, de modo a assegurar o pluralismo 
necessário e exigido constitucionalmente no processo de 
elaboração das leis(...)”368 

 

De início, cumpre salientar que a decisão monocrática em questão, proferida 

liminarmente, não restou apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo em 

vista a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da pretensão do 

impetrante pelas mesas das casas legislativas do Congresso Nacional, pela qual o Mandado 

de Segurança foi extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o que dispõe o 

art. 485, IV do Código de Processo Civil. 

De todo modo, a decisão indigitada merece algumas considerações. Inicialmente, o 

relatório do Ministro Marco Aurélio nela transcrito diz respeito à voto por ele proferido no 

MS 22.504 no qual restou vencido. Assim, o que restou apontado como precedente é, na 

verdade, voto vencido pelo plenário da casa que, consequentemente, não traduz o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal.  

Apesar disso, os argumentos do Ministro Luiz Fux, ao nosso ver, encontram eco, 

mormente no que se refere à possibilidade de controle dos regimentos internos, em razão 

                                                

368 MS 34.530 MC, rel. min. Luiz Fux, j. 14-12-2016, DJE de 21-02-2017. 
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tanto da inafastabilidade do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal de 1.988 

quanto, igualmente, na natureza normativa inerente àqueles regimentos. Não é despiciendo 

observar que o fato de as normas regimentais não terem natureza constitucional em nada 

implicaria na impossibilidade de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.  

Neste sentido, devemos lembrar que a análise do devido processo legislativo não se 

dá através de instrumentos relacionados ao controle concentrado de constitucionalidade, de 

tal sorte que a necessidade de afronta direta e literal à Constituição não se coloca como 

limitação material ao exercício de jurisdição pelo Pretório Excelso. O controle do devido 

processo legislativo se dá por meio de Mandado de Segurança, cuja competência para 

apreciação recai sobre o Supremo Tribunal Federal não em razão de constitucionalidade 

(competência ratione materiae) mas sim em razão de determinação constituinte de 

apreciação originária pela Corte dos mandados de segurança impetrados em face da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados, Senado Federal (art. 102, I, d369) ou Congresso 

Nacional (interpretação extensiva). Assim, a competência se dá ratione personae, de tal 

maneira que todo e qualquer direito líquido e certo protegido por mandado de segurança e 

afrontado em razão de ilegalidade ou abuso de poder realizado pela mesa de qualquer uma 

das casas do Congresso Nacional poderia, em tese, ser apreciado pelo Supremo Tribunal 

Federal, independentemente da existência de questão de fundo constitucional. 

Frise-se, a este propósito, que a Constituição estabelece que nenhuma lesão ou 

ameaça de direito poderia ser excluída de apreciação por parte do Poder Judiciário (vide 

art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Por outro lado, e vale reiterar trecho já transcrito 

acima, da lavra do Ministro Moreira Alves: 

 “E cabe ao Poder Judiciário – nos sistemas que o controle de 
constitucionalidade lhe é outorgado – impedir que se desrespeite a 
Constituição. Na guarda da observância desta, está ele acima dos 
demais Poderes, não havendo, pois, que falar-se, a esse respeito, 
em independência de Poderes. Não fora assim e não poderia ele 
exercer a função que a própria Constituição, para a preservação 
dela, lhe outorga.” 370. 

 

                                                

369 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de 
segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo 
Tribunal Federal; 
370 Voto do Ministro Moreira Alves, MS 20.257, rel. min. Décio Miranda (vencido), j. 08-10-1980, DJE de 
27-02-1981. 



212 
 

Ademais, eventual argumentação de que o Mandado de Segurança, neste caso, teria 

natureza de controle de constitucionalidade preventivo e, por conseguinte, não admitiria a 

análise de questões infraconstitucionais é teratológica. O Mandado de Segurança no devido 

processo legislativo restou caracterizado como meio de controle preventivo de 

constitucionalidade apenas e tão somente porque, como regra, através dele somente se 

analisaram questões constitucionais, e não porque existe alguma lógica limitante no direito 

pátrio que vincule tal forma de remédio processual a um modelo de controle de 

constitucionalidade. 

Desta forma, ao nosso ver, inexistiria qualquer óbice à análise, pelo Supremo 

Tribunal Federal de questões relacionadas ao devido processo legislativo nos Regimentos 

Internos371. A princípio, parece que a limitação jurisprudencial realizada pela Corte se 

relaciona mais a uma postura atrelada à jurisprudência defensiva do que, propriamente, a 

um imperativo de direito. Cabe ressaltar, no entanto, que se a questão realmente versar 

sobre restringir o número de processos relacionados ao tema, o que se observa é que a 

ínfima impetração de mandados de segurança por parlamentares não justificaria a medida.  

O que não se pode admitir, por outro lado, é o casuísmo relacionado ao tema, pelo 

qual, a depender do Ministro que for sorteado para relatar o Mandado de Segurança, 

poderá ou não ocorrer análise regimental para verificação do cumprimento do devido 

processo legislativo. Tal questão é ainda mais importante ao notarmos que os casos em 

questão dificilmente chegam ao plenário, sendo normalmente resolvidos monocraticamente 

em razão de aspectos processuais (e.g.: perda de objeto, ilegitimidade superveniente de 

parte, etc). A “loteria judicial” relacionada ao tema gera imprevisibilidade nas relações 

parlamentares entre maioria e minoria, o que, no limite, importa em inegável prejuízo à 

democracia. 

De toda forma, e passando agora a analisar o devido processo legislativo nos casos 

de Propostas de Emenda Constitucional, temos que a Constituição Federal de 1.967/69, na 

                                                

371 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por outro lado, informa que: 
“E pode até o Judiciário descer à apreciação do respeito às normas regimentais, segundo entende, por 
exemplo, a Corte Constitucional italiana. Esta, conforme relata Biscaretti de Ruffia [807], julgou-se 
competente para apreciar os atos interna corporis das Câmaras quando concernentes à formação das leis. 
Aqui, porém, é forçoso restringir. Se a observância dos preceitos constitucionais é rigorosa, absoluta, a dos 
regimentais não o é. A violação regimental, por isso, é suscetível de convalidação, expressa ou implícita. 
Destarte, no caso das normas regimentais, o Judiciário só pode verificar se a violação desta impediu a 
manifestação da vontade da Câmara. Nesse caso, então, deverá reconhecer a invalidade das regras assim 
editadas.” 
Do processo legislativo, op. cit., p.372. 
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vigência da qual foi proferido o leading case que instituiu a possibilidade de verificação do 

devido processo legislativo, previa que aquelas só poderiam ser propostas mediante a 

assinatura concomitante de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e de um terço 

dos membros do Senado Federal372. Alternativamente, a PEC poderia ser endereçada ao 

Congresso Nacional pela Presidência da República, que teria capacidade de iniciativa para 

tanto.  

Na hipótese de inobservância dos mencionados requisitos para a apresentação da 

proposta de emenda, haveria a ocorrência de vício de iniciativa, permitindo-se o controle 

de constitucionalidade para declarar nulo o ato de propositura da PEC. Na Constituição 

atual, promulgada em 1.988, a competência para propositura de Proposta de Emenda à 

Constituição se encontra contida no art. 60 da Lei Maior, de tal sorte que ali se encontram 

parâmetros para que se dê a análise de controle do devido processo legislativo. Ainda em 

relação à impossibilidade de apresentação de proposta de emenda, temos que, em 

raciocínio semelhante ao já apresentado, também a violação ao art. 60, §§ 1o373 e 5o374 da 

atual Constituição Federal permitiria a impetração de Mandado de Segurança375. 

Nos parece que tal modelo de atuação pretoriana é bastante razoável. Não havendo 

no modelo constitucional pátrio qualquer modo de convalidação de projetos viciados em 

razão do descumprimento de reserva de iniciativa, temos que todo projeto de lei ou 

proposta de Emenda Constitucional que tiverem sido iniciados de forma contrária ao 

estabelecido na Constituição estarão maculados de forma definitiva, de tal forma que, no 

                                                

372A guisa de preciosismo, importa salientar que a redação original do artigo 47, §3o estabelecia que seria 
necessário, de forma alternativa, um terço da Câmara dos Deputados ou um terço do Senado Federal. A 
necessidade de que houvesse a necessidade de observância concomitante do quórum nas duas casas 
legislativas foi decorrente de mudança constitucional, ocorrida em 1.977. 
373Art. 60, § 1º: A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 
374Art. 60, § 5º: A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 
375 Neste sentido, aliás, foi o resultado do estudo jurisprudencial captaneado pelo Professor Carlos Ari 
Sundfeld, que afirmou que: “No que se refere à apreciação de propostas de emenda à Constituição, o 
Tribunal tem admitido o controle preventivo quanto aos limites formais (art. 60, caput e §2o, CF), aos limites 
circunstanciais (art. 60, caput e §1° e §5°, CF) e aos limites materiais (art. 60, §4°, CF). Na delimitação 
desses aspectos com base nos precedentes do Tribunal, destaca-se o relatório do Min. Celso de Mello no 
julgamento de pedido de liminar no MS 24.645. Cumpre destacar que, a partir do entendimento firmado no 
MS 20.257, reafirmado no MS 24.645, o Tribunal abre a possibilidade de controle material preventivo nas 
hipóteses de cláusulas pétreas, uma vez que a própria tramitação de matérias contrárias aos limites materiais 
de reforma se mostraria inconstitucional”. 
In: SUNDFELD, Carlos Ari et al., Controle de constitucionalidade e judicialização: o STF frente à 
sociedade e aos Poderes, Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2011, pp. 22-23.  
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decorrer do processo de tramitação, não haverá nenhuma hipótese de ocorrer seu 

saneamento.  

Assim, se a inconstitucionalidade é insanável e, ao término do processo legislativo, 

inevitável, é razoável que a mesma seja reconhecida com a maior brevidade, o que faz 

economizar recursos públicos significativos (tanto no que se refere à aspectos financeiros 

quanto, igualmente, ao uso do tempo parlamentar, que é escasso frente às inúmeras 

necessidades sociais refletidas nos projetos de lei em trâmite). 

E se as questões atinentes à iniciativa parlamentar podem ser levadas ao Supremo 

Tribunal Federal para, por meio de controle concreto e preventivo, impedir a tramitação 

tanto de projetos de lei quanto de Propostas de Emendas Constitucionais, temos que, 

quanto às últimas, haveria outra circunstância capaz de ensejar provocação ao Pretório 

Excelso. 

Como bem mencionou o Min. Moreira Alves em seu já indigitado voto, haveria 

situações nas quais seria vedada ao constituinte derivado a deliberação de determinadas 

matérias. No momento da proferição do voto, vimos que a Constituição em vigor era a de 

1.967/69, de tal maneira que as restrições materiais à tramitação de PEC se faziam constar 

no art. 47, §1o. In litteris: 

Art. 47, § 1º:  
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir a Federação ou a República. 
(GRIFOS NOSSOS) 

 

Na atual Lei Magna, por sua vez, o legislador constituinte assim dispôs, ampliando 

as hipóteses de restrição material à reforma constitucional: 

Art. 60, § 4º: 
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

 

O Ministro Moreira Alves, ao permitir o processamento de Mandado de Segurança 

impetrado por parlamentar nos casos de afronta às limitações materiais de proposta de 

emenda à Constituição, percebeu que a vedação à reforma constitucional que refletisse em 

determinadas matérias não afirmava ser inconstitucional a promulgação da Emenda, mas 
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sim sua deliberação. E tal razão de decidir permanece válida em face do atual texto 

constitucional, por conta de redação similar àquela havida na Carta anterior. 

Por consequência da escolha etimológica do Constituinte, o que entendeu o 

Supremo Tribunal Federal foi que a própria fase deliberativa do processo de emenda à 

Constituição se encontraria vedada, o que se vê como uma forma de garantir maior 

proteção ao Texto Constitucional. Afinal, o controle prévio permite que eventual mudança 

de texto contrária ao estabelecido no art. 60, §4o sequer chegue a ser promulgada, evitando 

a insegurança jurídica em torno de um texto que, enquanto inconstitucional, é nulo e írrito. 

De um lado, nos parece bastante razoável que a proteção à Supremacia da 

Constituição seja maximizada, de tal maneira a serem as reformas contrárias ao 

preconizado no art. 60, §4o declaradas inconstitucionais.  

Por outro lado, há que se considerar que a fase deliberativa engloba não apenas a 

votação do projeto de lei ou proposta de emenda, como também sua discussão. Ao 

contrário do que ocorre na hipótese de problemas relacionados à iniciativa, nos quais o 

vício é insanável, os vícios materiais dizem respeito ao próprio mérito da proposta 

parlamentar, de tal maneira que não é irrazoável supor que os problemas substantivos 

possam ser resolvidos no decorrer da discussão parlamentar, pela elaboração de 

emendas376. 

Neste sentido, se houvesse no Texto Constitucional disposição que determinasse a 

vedação à votação, e não à deliberação, seria possível prestar maior deferência ao 

Congresso Nacional no exercício da função de Constituinte Reformador. Mediante tal 

alternativa de texto, poderia o Supremo Tribunal Federal realizar sua intervenção no 

processo legislativo em fase posterior aos debates parlamentares, atuando dialogicamente 

(na modalidade de diálogo forte) de modo a demonstrar os eventuais excessos existentes na 

proposta de reforma; estar-se-ia preservando contudo o procedimento legiferante, que 

poderia ser consumado com o saneamento daquilo que fosse disforme às vedações de 

mudança substantiva da Constituição previstas no art. 60, §4o. 

                                                

376 Afinal, conforme nos ensina José Afonso da Silva, um dos princípios relativos ao tema do processo 
legislativo é o da separação da discussão e votação, de tal maneira que, em termos práticos e para além da 
limitação positivamente imposta pelo Constituinte, nada impediria que os casos de afronta às hipóteses 
materiais de limitação de reforma constitucionais pudessem ser discutidos para, verificada efetivamente a 
inconstitucionalidade potencial, ai sim ocorrer manifestação do Pretório Excelso.  
Ver, neste sentido, Processo constitucional..., p. 53. 



216 
 

Outra questão pertinente ao modo pelo qual o Supremo Tribunal Federal tem 

enfrentando a questão da análise do devido processo legislativo diz respeito à sua 

predileção pelo exercício do controle repressivo de constitucionalidade em detrimento do 

julgamento dos Mandados de Segurança impetrados. Isso pois, na hipótese de completude 

do ciclo relacionado ao processo legiferante (relacionado tanto ao projeto de lei quanto à 

proposta de Emenda Constitucional), e de forma contrária ao que restou entendido no 

leading case capitaneado pelo Min. Moreira Alves, os ministros têm entendido pela perda 

superveniente de objeto, deixando de apreciar, no procedimento mandamental já em 

processamento, se a lei em questão padeceria de inconstitucionalidade em razão de algum 

defeito relacionado à sua tramitação. Neste sentido, por exemplo, o MS 33.193, relatado 

pela Ministra Rosa Weber. 

Finalmente, é pertinente analisarmos as considerações de Gilmar Ferreira Mendes 

no que se refere a aspectos processuais relacionados ao devido processo legislativo. O 

Professor e Ministro nos ensina que, a esse respeito:  

“Outra questão que suscita alguma controvérsia é a possibilidade 
de se impugnar, via arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, proposta de emenda à Constituição. 
Em agravo regimental julgado em novembro de 2003, interposto 
contra decisão que negou seguimento à ADPF 43, o Supremo 
Tribunal assentou não ser cabível arguição de descumprimento de 
preceito fundamental contra proposta de emenda à Constituição. 
Indaga-se, contudo, se será essa a melhor orientação. 
 
(…) 
 
É lícito indagar, não obstante, se a via estreita do mandado de 
segurança é a mais adequada para solver os questionamentos 
acerca da legitimidade constitucional de uma proposta de emenda 
à Constituição. 
Duas razões, ligadas à legitimidade ativa e ao procedimento, 
podem ser aduzidas em apoio à tese que postula a admissibilidade 
de arguições de descumprimento de preceito fundamental que 
tenham como objeto uma proposta de emenda à Constituição. 
Mediante utilização da via processual oferecida pela arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, a proposta de emenda à 
Constituição sofrerá escrutínio judicial mais adequado à 
importância sistemática dessa espécie de ato normativo. 
E isso porque a disciplina estabelecida pela Lei n. 9.882/99 
autoriza a ampliação do debate constitucional através da 
possibilidade, inscrita em seu art. 6º, § 1º, de ouvir pessoas com 
experiência na matéria, seja através da via dos amici curiae, seja 
em audiência pública realizada para esse fim. 
A isso se soma a ampla legitimidade ativa da arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, que autorizaria não 
apenas o parlamento, por meio de seus integrantes, mas também os 
órgãos de representação da sociedade, tais como as associações, a 
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participar do processo de controle de constitucionalidade das 
propostas de emenda à Constituição. (GRIFOS NOSSOS)”377 

 

A preocupação apresentada é compreensível, uma vez que a manifestação 

eloquente do Constituinte de proibir a deliberação das PEC contrárias ao disposto no art. 

60, §4o enseja inegável necessidade de cumprimento, a fim de se manter incólume a 

supremacia constitucional. A ampliação do rol de possíveis autores de demandas capazes 

de controlar o devido processo legislativo nas potenciais emendas à Constituição 

caracterizaria inegável acréscimo do sistema de proteção constitucional, fortalecendo 

aquele que, nas palavras de Carlos Blanco de Moraes, consiste em verdadeiro “controle-

barreira”378, capaz de impedir ex ante a violação da ordem constitucional. Mais do que 

isso, o fato do controle preventivo poder ser exercido pela via abstrata inviabilizaria 

potencial perda de objeto por ilegitimidade de parte superveniente, nos casos em que o 

parlamentar viesse a ter extinto o seu mandato, 

É pertinente, por outro lado, analisarmos as alegações trazidas pelo Min. Rel. Ayres 

Britto quando do julgamento da ADPF 43, mormente em seu acórdão em Agravo 

Regimental, que dialogam com os argumentos do Professor Gilmar Mendes. Vejamos: 

“É de se reconhecer, contudo, que a proposta de emenda 
constitucional não se insere na qualidade de ato do Poder Público, 
porquanto este pressupõe algo já definido (pronto e acabado, 
portanto), enquanto aquela se revela como um ato normativo in 
fieri” 

 

Ayres Britto, portanto, entendeu que a natureza precária da Proposta de Emenda à 

Constituição não poderia ensejar seu enquadramento no conceito de “Ato do Poder 

Público” inscrito no art. 1º da Lei 9.882/1999. Por outro lado, e embora não haja menção 

no decisium, tampouco os objetos previstos no art. 1º, parágrafo único, I, daquela lei (quais 

sejam: lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 

Constituição), que também ensejariam enfrentamento das questões instrumentalizadas por 

ADPF, poderiam albergar as Propostas de Emenda à Constituição. 

                                                

377 MENDES, Gilmar. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, op. cit, p. 683 e ss. 
378 Ora, segundo o jurista português, o controle preventivo exercido no decorrer do processo legislativo 
consiste em “Um controlo-barreira. 
A expressão em epígrafe pretende aludir à circunstância de a fiscalização concreta ter por fim vedar, ou 
‘barrar’, a possibilidade de actos normativos inconstitucionais serem introduzidos no ordenamento jurídico. 
O termo ‘preventiva’ representa, precisamente, o facto de o objeto do controlo se exercer, não sobre uma 
norma perfeita, mas sim sobre uma norma em formação.” 
In: Justiça Constitucional II, op. cit., p. 25. 
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O Min. Rel. Carlos Britto melhor desenvolve seu argumento, afirmando ainda que: 

“Deveras, a proposta de emenda à Constituição é algo ainda em 
processo de elaboração, sobretudo porque é sabido que o texto 
original pode ser modificado em razão dos debates que geralmente 
espocam entre os parlamentares.” 
 

A ponderação do Ministro, neste sentido, é consonante à nossa crítica ao próprio 

uso do Mandado de Segurança para a análise do devido processo legislativo das PEC. É 

evidente que o desenvolvimento das discussões no Congresso Nacional poderá sanar as 

eventuais inconstitucionalidades que existam na Proposta de Emenda, de tal sorte que, 

como já restou mencionado, qualquer atuação do Supremo Tribunal Federal deveria vir no 

sentido de apontar as incompatibilidades existentes entre as discussões e a Constituição, 

pela qual se poderiam determinar até mesmo restrições à votação de determinados aspectos 

ou vertentes da Proposta; por outro lado, a restrição da discussão per se se coloca como 

manifesto paternalismo institucional, pelo qual o Pretório Excelso imputa ao Congresso 

Nacional a incapacidade de interpretar adequadamente a Constituição Federal e, neste 

sentido, impede por completo qualquer deliberação daquele órgão. 

Assim, se de um lado entendemos as ponderações de Gilmar Ferreira Mendes, 

chegando a compartilhar com ele a premissa de que o aumento dos atores legitimados a 

discutir a observância do devido processo legislativo em determinado caso concreto 

implicaria no fortalecimento do sistema de defesa da Constituição, por outro não 

entendemos que tal argumento seja suficiente para caracterizar adequada a utilização da 

Arguição como meio de controle preventivo, em conformidade com a decisão proferida na 

ADPF 43. Desta, aliás, se podem extrair duas conclusões: 

 

1. A lei 9.882/99 não comporta, nos objetos que conferiu à Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental, a análise de Propostas de Emenda à 
Constituição, haja vista que esta não se enquadra em ato do poder público (caput 
do art. 1o) nem em lei ou ato normativo (art. 1o, par. único, I); 

2. O desenvolvimento da discussão das propostas de emenda poderá ensejar mudanças 
significativas no conteúdo material da reforma que eventualmente vier a ocorrer na 
Constituição, podendo, inclusive, resolver eventuais incompatibilidades entre a 
emenda e as normas constitucionais que forem dotadas de uma super-rigidez. 

 

Por conseguinte, entendemos pela impossibilidade de utilização, ao menos em face 

das disposições atuais previstas na lei 9.882/99, da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental como forma de controlar o devido processo legislativo.  
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4. A sanção ou veto presidencial  
 

Como já mencionado no decorrer do trabalho, a lei se coloca como um ato 

complexo pelo qual há uma multiplicidade de vontades que atuam, em um nível de 

harmonia mínimo (ou seja, com um consenso decorrente das negociações e trâmites 

inerentes ao processo legislativo), para manifestar a vontade majoritária e impor àqueles 

submetidos à Ordem Jurídica Estatal determinado mandamento. 

Assim, para além do que decorre da discussão parlamentar, da qual as casas 

legislativas aprovam o projeto que será remetido à Presidência da República, caberá ao 

Chefe do Estado opor sua anuência ou discordância quanto àquele projeto de lei, 

incorporando ao mandamento jurídico estatal também sua vontade379. 

Inobstante a própria questão dos freios e contrapesos380, que já é suficiente para que 

se repute adequada a existência do instituto do veto, temos que tal manifestação tem uma 

segunda razão de ser, dotada de inegável simbolismo: o Presidente da República, enquanto 

chefe de Estado, transcende às relações de maioria e minoria havidas no Congresso 

Nacional, de tal modo que a Nação, que como um todo é por ele representada, dá, quando 

da sanção presidencial, sua aquiescência aos ditames daquele comando geral e abstrato. 

É bem verdade que tal panorama, contudo, é mitigado pela natureza moderna do 

veto que, longe de se colocar como modalidade impeditiva da integração daquele projeto 

de lei ao ordenamento jurídico, é apenas e tão somente suspensivo381, podendo ser 

                                                

379 “A sanção constitui, assim, não mera ratificação ou confirmação de uma lei já nascida, mas a adesão dada 
pelo chefe do Executivo ao projeto aprovado pelo congresso (...). A sanção, pois, visto que associa o chefe do 
Estado à adoção da lei, é ato eminentemente legislativo.” 
In: DA SILVA, José Afonso. iProcesso constitucional, op. cit., p. 215. 
380 “De fato, o veto, que é a recusa de sanção por parte do chefe de Estado a um projeto de lei aprovado pelo 
Parlamento, parecia ter um caráter secundário aos olhos dos constitucionalistas do século XVIII e XIX. Viam 
estes nele apenas e tão somente um instrumento de defesa do Executivo contra a possível prepotência do 
Parlamento. No máximo, contentavam-se esses autores em discutir se esse poder era de natureza legislativa 
ou administrativa, inclinando-se a maioria, e com razão, pela primeira tese, bem defendida, verbi gratia, por 
Cooley. 
Em verdade, quem examinar esse instituto na obra de Montesquieu, ou na lição do Federalista, não verá o 
veto senão encarado como faculté d’empêcher, shield of the Executive, salutary check on the legislative 
body. Sempre, e somente, como uma proteção do Poder Executivo. 
A experiência, todavia, veio revelar um outro caráter no veto, ali onde a Constituição subordina a sua rejeição 
a maioria qualificada.” 
In. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo..., p.196. 
381 “As Constituições hoje vigentes não dão ao veto outro caráter além do suspensivo. O veto absoluto 
pertence ao passado. Ou seja, a recusa de sanção por parte do chefe de Estado implica apenas uma nova 
deliberação por parte do Legislativo. Entretanto, as Constituições de fundo parlamentarista, como a francesa 
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superado pelo Congresso Nacional. Por outro lado, é verdade que tal superação 

imprescinde de uma maioria qualificada, o que garante uma maior aderência da sociedade 

como um todo àquilo que passará a determinar a futura lei. 

O veto poderá ser total, em relação ao projeto de lei como um todo, ou parcial, de 

tal forma a abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Tal 

restrição tem por objetivo impedir o Presidente de desnaturar o projeto legislativo por meio 

de supressão de palavra ou expressão isolada (advérbio ou locução adverbial negativa, por 

exemplo) capaz de alterar todo o sentido hermenêutico daquele dispositivo.   

O veto parcial não consiste em algo comum na literatura constitucional comparada, 

sendo que sua incorporação nos ordenamentos jurídicos é excepcional. Contudo, no Brasil, 

tem justificativa histórica: era comum a inclusão, pelos parlamentares, de emendas aos 

projetos de lei orçamentária que fossem incongruentes com aquele projeto; tais emendas 

(ou riders382), contudo, não poderiam ser vetados sob pena de se inviabilizar o orçamento 

governamental como um todo.  

A alteração do panorama histórico-constitucional, que permitiu ao Presidente a 

oposição de veto parcial importou, por conseguinte, em importante fator de “defesa” dos 

interesses do governo, capaz de garantir o bom andamento do Executivo sem que este se 

torne refém dos abusos parlamentares383 instrumentalizados por meio de emendas no 

orçamento. 

                                                                                                                                              

(art. 10), a italiana (art. 74), se contentam em prever então nova deliberação, decidida por maioria simples, o 
que é razoável já que, dependendo o governo da maioria parlamentar, é dificilmente concebível que esta 
teime em aprovar texto por aquele considerado inconveniente. Outra é a situação nas Constituições 
presidencialistas. Nestas, o veto só pode ser rejeitado por maioria qualificada, em geral de dois terços. 
Ora, esta maioria é extremamente difícil de ser obtida, não sendo frequente que um Presidente da República 
se ache tão desamparado a ponto de não contar, sequer, com adeptos suficientes para perfazer pouco mais de 
um terço do Congresso. Daí decorre que por meio do veto passaram os chefes de Estado a influir 
profundamente na legislação, mesmo sem se considerarem os fatores já anteriormente sublinhados.”.  
Idem, idem, pp. 196-97. 
382 “Tais riders, pois é assim que os autores americanos os denominam, são disposições que, nada tendo que 
ver com a matéria regulada no projeto, são nele enxertadas para que o Presidente tenha de aceitá-las, se não 
quiser fulminar todo o projeto. De fato, é ele posto no dilema de vetar todo o projeto, que pode ser de alta 
relevância e urgência, ou sancioná-lo, sancionando ipso facto disposições inconvenientes que, 
consubstanciadas num projeto isolado, seriam inexoravelmente fulminadas pelo veto. Os riders constituem, 
pois, uma forma sutil de chantagem política, contra a qual, inexistindo o veto parcial, está desarmado o 
Presidente. O seu terreno preferido é o projeto de lei orçamentária, onde as adjunções estão quase certamente 
garantidas pela importância do principal.”  
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit., pp. 272-273. 
383 A esse respeito, Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos informa que: “Onde, então, há necessidade de 
maioria qualificada para a sua rejeição se soma a possibilidade do veto parcial, a posição do Presidente em 
matéria legislativa é privilegiada. O veto parcial consiste na impugnação de uma parcela de um texto 
aprovado pelo Legislativo e sua devolução à reapreciação por aquele, como no veto comum. Tem, portanto, a 
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Quanto à fundamentação do veto, este poderá ser por inconstitucionalidade ou por 

interesse público. No primeiro caso, o Presidente exerce função política de controle 

preventivo de constitucionalidade, haja vista que, na condição de Chefe de Estado, deve 

defender a ordem jurídica nacional. A segunda hipótese, por sua vez, possibilita a 

inocorrência de inclusão na ordem jurídica (ou, ao menos, a rediscussão para superação do 

veto) de temas que não guardariam relação com o programa de governo escolhido pelo 

povo através das urnas, tentando trazer uma coesão às políticas públicas estatais que, em 

razão da multiplicidade de interesses existentes no parlamento, não necessariamente 

decorre das deliberações deste.  

A imposição da sanção ou do veto presidencial deve ocorrer no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do recebimento do projeto. No caso do decurso in alibis de tal 

prazo, haverá a ocorrência de sanção tácita. Por conseguinte, não há a possibilidade de o 

Presidente, para não permitir que determinado projeto se transforme em lei, engavete o 

mesmo, deixando de deliberar quanto à sanção ou veto. Sobre o assunto, aliás, Ferreira 

Filho afirma que: 

“De nenhum modo há no Direito brasileiro pocket veto. A 
ausência de sanção no prazo constitucional de modo algum faz 
caducar o projeto, mas o torna lei, perfeita e acabada, porque é 
forma silente de sanção. 
A sanção tácita foi prevista em nosso Direito para evitar o 
‘engavetamento’ de projetos pelo Presidente. Transformou-se, 
todavia, em instrumento de covardia política, em modo de querer 
fingindo não querer. Serve para sancionar aquilo que não se quer 
vetar, mas que não se tem a coragem de aprovar publicamente, por 
temor à impopularidade.”384 

 

                                                                                                                                              

grande virtude de permitir separar o joio do trigo, ou seja, excluir da lei o inconveniente, sem fulminar todo o 
texto. 
A necessidade do veto parcial para escoimar de um texto legislativo disposições inconvenientes ou 
inaceitáveis fez-se visível em face do problema dos riders, das “caudas orçamentárias”. Dada a importância 
da lei orçamentária, que é condição da arrecadação dos tributos e autorização para despesas, não podem os 
chefes de Executivo vetá-la, se inçada de inconveniências, sem correr o risco de paralisar a máquina estatal. 
Em vista disso, um pouco em toda parte mas sobretudo nos regimes presidencialistas, surgiu a prática 
condenável de os parlamentares inserirem nos projetos de orçamento disposições parasitárias, muita vez sem 
nenhuma relação com as finanças públicas, disposições que seriam vetadas se objeto de proposição isolada. 
Isso na esperança de que, não podendo dispensar o orçamento, o Executivo as aceite, sancionando o todo. E, 
na verdade, o Executivo, onde não há veto parcial, tem de suportar essas ‘caudas’, pois, como diz Beard, ‘não 
querendo bloquear as rodas do governo deixando-o sem fornecimentos, o Presidente deve aceitar o bom com 
o mau’. 
Para suprimir esses riders, surgiu, nas Constituições Estaduais da América do Norte, o item veto, o veto 
parcial que fulmina a ‘cauda orçamentária’, sem impugnar todo o orçamento. Assim, a Constituição da 
Pennsylvania, em 1873, o adotou, sendo nisso seguida por outras Constituições de Estados Federados, 
sempre em matéria orçamentária.” Idem, idem, pp. 197-198. 
384 Do processo, pp. 263-264. 
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Na hipótese de sanção, a Presidência da República deverá realizar a promulgação e 

publicação da lei; havendo veto, no entanto, este deverá ser comunicado ao presidente do 

Senado Federal, de forma fundamentada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

dele não se consumar. 

Frise-se, ademais, que em que pese o fato de a jurisprudência ter vacilado quanto à 

possibilidade de convalidação da lei por meio da sanção nos casos em que houvesse sido 

descumprida a iniciativa exclusiva do Presidente da República, parece ter ocorrido uma 

consolidação das decisões pretorianas (à revelia, aliás, do que resta disposto na Súmula 5 

do Supremo Tribunal Federal) no sentido de que a sanção não se coloca como ato 

suficiente para garantir a convalidação por vício de iniciativa. Afinal, 

“(...) admitir a convalidação do defeito de iniciativa é admitir a 
convalidação de ato nulo, é admitir que se distinga na Constituição 
entre o que é absolutamente cogente e o que não o é, princípios 
esses que jamais qualquer dos partidários da tese vitoriosa no 
Supremo ousaria aceitar nua e cruamente. 
Por rigorosa que pareça, a nulidade é a única conclusão possível se 
se quiser resguardar a supremacia da Constituição. Do contrário, a 
supremacia da Constituição não seria absoluta, já que haveria a 
possibilidade de dispensá-la, nesta ou naquela hipótese.”385. 

 

Finalmente, frise-se que o veto parcial impossibilita apenas a entrada em vigor dos 

trechos do projeto que tiverem sido vetados; quanto à parcela de lei que restou sancionada, 

ela entrará em vigor, em consonância com o prazo que estiver disposto na lei ou, 

alternativamente, na LINDB386.  

 

4.1. O Supremo Tribunal Federal e sua participação no controle do veto legislativo 

 

O Supremo Tribunal Federal vem, no exercício de sua função de guarda da 

Constituição, pontualmente se manifestando quanto a possibilidade de controle de 

                                                

385 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo..., p. 267. 
386 “A imediata entrada em vigor da parte não vetada, que é possível no Direito brasileiro, apresenta 
vantagens mas também desvantagens graves. Sem dúvida, é vantajoso que as disposições estabelecidas pelo 
Congresso e aprovadas pelo Presidente possam desde logo ser aplicadas. Todavia, se superado o veto, ocorre 
o inconveniente tantas vezes sentido entre nós de uma mesma lei ter vigorado com um texto (o da publicação 
sem a parte vetada, até a publicação do texto com a parte que fora vetada incluída) e passar a vigorar com 
outro texto. Esse inconveniente tem até provocado a prática esdrúxula de a parte vetada ser publicada com 
outro número, como se fosse outra lei. Dessa situação (em vigor a parte não vetada, pendente a parte vetada) 
resulta sempre incerteza sobre o alcance e o verdadeiro sentido da lei, o que redunda necessariamente em 
insegurança jurídica.” In: FERREIRA FILHO, op. cit., p.. 275 
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constitucionalidade do veto do Poder Executivo. Tais decisões, realizadas em controle 

concreto de constitucionalidade ou mediante o exercício de competência originária, 

apresentam inegável divergência entre si, como bem se observará a seguir.  

 

4.1.1. Manifestações favoráveis à revisão judicial do veto 

 

De início, analisemos o que restou decidido na ADPF 45. Naquela Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, proposta pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), discorreu-se sobre veto parcial do Presidente da República a 

determinado parágrafo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO). 

Estando o veto relacionado à prestação social do Estado atinente ao acesso à saúde, 

alegou o autor da ação que a restrição de recursos à saúde importaria em afronta ao 

estabelecido no art. 198, § 2o da Constituição Federal, acrescido por meio da Emenda 

Complementar 29/2000. 

Tendo-se em vista a propositura da arguição em comento, a Presidência da 

República entendeu por bem remeter ao Congresso Nacional novo projeto de lei de sua 

iniciativa, suprindo a omissão decorrente do veto por ela realizado. Tal projeto, por sua 

vez, haveria sido acolhido pelo Congresso Nacional, com a publicação da lei a ele referente 

tendo se dado sob o nº 10.777/2003. 

Frise-se, em conformidade com o que restou destacado pelo próprio relator, 

Ministro Celso de Mello, que a nova lei promulgada trazia em seu bojo redação idêntica ao 

parágrafo que restou vetado, de tal maneira que se extinguiu a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental em razão de perda superveniente de objeto. 

Inobstante a extinção do feito, o Ministro Relator entendeu por bem, em sua 

decisão monocrática, firmar a competência do Supremo Tribunal Federal para, por 

intermédio de sua jurisdição constitucional, intervir no processo legislativo em sua fase de 

veto, eventualmente declarando-o inconstitucional. 

Vejamos, in litteris: 

“Não obstante a superveniência desse fato juridicamente relevante, 
capaz de fazer instaurar situação de prejudicialidade da presente 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, não posso 
deixar de reconhecer que a ação constitucional em referência, 
considerado o contexto em exame, qualifica-se como 
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instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de 
políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta Politica, 
tal como sucede no caso (EC 29/2000), venham a ser 
descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias 
governamentais destinatárias do comando inscrito na própria 
Constituição da República.  
 
(...) 
 
Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera 
reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de 
conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções 
legislativas de organização e prestação, a não ser, 
excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, 
pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, 
parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma 
da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos 
públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, 
visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se 
mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos 
respectivos preceitos constitucionais.  
 
(...) 
 
Todas as considerações que venho de fazer justificam-se, 
plenamente, quanto à sua pertinência, em face da própria natureza 
constitucional da controvérsia jurídica ora suscitada nesta sede 
processual, consistente na impugnação a ato emanado do Senhor 
Presidente da Republica, de que poderia resultar grave 
comprometimento, na área da saúde pública, da execução de 
política governamental decorrente de decisão vinculante do 
Congresso Nacional, consubstanciada na Emenda Constitucional 
no 29/2000. (GRIFOS NOSSOS)387” 

 

O Ministro Celso de Mello, em ao menos uma segunda ocasião, reforçou seu 

entendimento, reconhecendo, todavia, que a posição não se encontrava pacificada perante o 

Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, contudo, não houve enfrentamento do mérito. 

Na ocasião, referente à decisão monocrática exarada na ADPF 330, a Associação 

Nacional de Defensores Públicos – ANADEP se insurgiu quanto ao corte orçamentário 

unilateralmente imposto pelo Governador do Estado da Paraíba na previsão orçamentária 

que havia sido formulada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública daquele Estado. 

Alegou-se para tanto, afronta à autonomia funcional da Defensoria Pública, que estaria 

constitucionalmente prevista no artigo 124, §2o da Constituição Federal. 

                                                

387 ADPF 45. Decisão Monocrática do Min. Rel. Celso de Mello, julgada em 29 de abril de 2.004, DJ 04-5-
2004 
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Teria havido, segundo a causa de pedir trazida à Arguição de Descumprimento pela 

Defensoria Pública, a ocorrência de veto pela Governadora sido relacionada à 

determinados aspectos atrelados ao orçamento daquele órgão. A revisão do veto, no 

entanto, deixou de se fazer constar quando do rol de pedidos formulados pelo arguente.  

“Embora viável o ajuizamento da arguição de descumprimento 
contra veto manifestado pelo Chefe do Poder Executivo, fundado 
em razões de ordem constitucional, constato que o pedido 
formulado nesta sede processual restringe-se, quanto ao seu 
objeto, à “suspensão do trâmite legislativo do Projeto de Lei no 
2.037/2014” (item n. 7, “c”) e à “correção do referido projeto”, 
com a inclusão, nele, “da Proposta Orçamentária da Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba, nos valores por ela aprovados de 
R$ 90.561.196,00, e, assim, seja devidamente apreciada pela 
Assembleia Legislativa (...)” (item n. 7, “g” – grifei).  
Não vejo, por tal razão, como conhecer do pleito além dos 
limites materiais que a própria arguente delineou na instauração 
da presente demanda constitucional. (GRIFOS NO 
ORIGINAL)”388. 

 

No caso em tela, mais uma vez se deixou de ser enfrentado o mérito, desta feita por 
três questões, apontadas pelo Min. Rel.: 

1. Inexistiu, no pedido, qualquer menção à revisão do veto, pelo que não poderia o 
relator extrapolar os limites fixados na lide proposta; 

2. O devido processo legislativo, em razão da supressão do orçamento da Defensoria 
Pública, fora atacado. No entanto, não houve por parte do Defensor Público Geral, 
quando da fase de tramitação legislativa, impetração de Mandado de Segurança que 
fizesse impor as questões orçamentárias ao projeto; 

3. Deixando de se tratar de projeto e passando a constituir lei, o tema de fundo não 
poderia ser enfrentado por Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 
mas por Ação Direta de Inconstitucionalidade. Para tanto, invocou jurisprudência 
do Pleno no sentido de que não seria possível a fungibilidade. 

Assim, uma vez mais tal discussão acabou por fugir do crivo do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, tendo a competência do Pretório Excelso para apreciação da 

revisão judicial do veto legislativo sido firmada apenas e tão somente ad argumentandum. 

 Gilmar Ferreira Mendes, apesar de não ter enfrentado a matéria na condição de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, assim o fez doutrinariamente. Afirma, em seu 

livro, que: 

“Na ADPF 45, o Ministro Celso de Mello, em despacho de 
29.4.2004, embora tivesse considerado prejudicada arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, em virtude da perda 
superveniente de seu objeto (em razão de aprovação de norma de 

                                                

388 ADPF 330. Decisão Monocrática do Min. Rel. Celso de Mello, julgada em 26 de fevereiro de 2.015. 
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teor idêntico ao dispositivo objeto de veto), reconheceu constituir a 
ADPF instrumento apto a viabilizar a concretização de políticas 
públicas, ressaltando a dimensão política da jurisdição 
constitucional atribuída ao STF. Tal arguição de descumprimento 
fora promovida contra veto do Presidente da República oposto ao 
§ 2o do art. 55 (posteriormente renumerado para art, 59), de 
proposição legislativa que se converteu na Lei n. 10.707/2003 (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias), destinada a fixar as diretrizes 
pertinentes à elaboração da lei orçamentária anual de 2004. 
(...) 
O caso em apresso revela-se interessante, uma vez que a arguição 
foi proposta contra veto do Presidente da República a uma 
disposição contida em Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
que, ao ver do requerente, realizava vontade constitucional 
expressa na EC n. 29/2000 (disciplina a alocação de recursos para 
a saúde pública). 
Resta inequívoca, pois, a utilização da ADPF no âmbito das 
omissões constitucionais.”389. 

 

Já em seu capítulo publicado no Tratado de Direito Constitucional, assim aduziu o 

professor: 

“Deve-se referir, ademais, o processo de expansão objetiva pelo 
qual tem passado a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. 
A esse respeito, torna-se necessário aludir à admissibilidade de 
arguições que tenham como objeto o veto de chefe do Poder 
Executivo, a proposta de emenda à Constituição ou o tratado 
internacional antes da aprovação pelo Congresso Nacional ou 
antes de sua integração à ordem jurídica interna. 
Acerca da admissibilidade de arguições de descumprimento de 
preceito fundamental que tenham como objeto o veto do 
Presidente da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal não está absolutamente pacificada. 
 
(...) 
 
A solução preconizada pelo Ministro Celso de Mello parece 
atender, com superioridade, à exigência de normatividade da 
Constituição, contudo, fácil é ver que, por sua relevância jurídica e 
institucional, a questão merece renovada reflexão por parte do 
Supremo Tribunal, momento em que se deverá levar em conta 
a hipótese de o veto do Chefe do Executivo, objeto de ADPF, 
aduzir a inconstitucionalidade do dispositivo vetado. 
Ressalte-se, a esse respeito, que o veto de um projeto de lei sob o 
argumento da inconstitucionalidade outorga ao Executivo uma 
faculdade de enorme significado num sistema constitucional, que, 
como visto, privilegia o controle judicial de constitucionalidade 
das leis. 
Não são raros os autores que identificam aqui configuração de um 
modelo preventivo de controle de constitucionalidade. 
É verdade que esse poder há de ser exercido cum grano salis, não 
se confundindo com aqueloutro, que autoriza o Chefe do 

                                                

389 MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: comentários à Lei n. 
9.882, de 3-12-1999. 1a Edição, 2a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2.009, pp. 77-78 
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Executivo a negar a sanção a projetos de lei manifestamente 
contrários ao interesse público. 
Evidentemente, a vinculação de todos os órgãos públicos à 
Constituição não permite que o Chefe do Poder Público se valha 
do veto com fundamento na inconstitucionalidade com a mesma 
liberdade com que poderá utilizar o veto com base no interesse 
público. 
Dir-se-á, porém, que eventual utilização abusiva do veto com 
fundamento na suposta inconstitucionalidade da proposição 
poderia ser sempre reparada, pois estaria sujeita à apreciação e, 
portanto, ao controle do organismo parlamentar competente. 
Essa resposta é evidentemente insatisfatória, porque admite que 
um órgão público invoque eventual inconstitucionalidade sem que 
esteja exatamente convencido da sua procedência. Isto relativiza, 
de forma inaceitável, a vinculação dos Poderes Públicos à 
Constituição. Por outro lado, parece inequívoco que a apreciação 
do veto pela Casa Legislativa não se inspira exatamente em razões 
de legitimidade. A ausência de maioria qualificada fundada em 
razões meramente políticas implicará a manutenção do veto ainda 
que lastreado em uma razão de inconstitucionalidade 
absolutamente despropositada. 
Daí ponderar-se a possibilidade de utilizar a ADPF como via apta 
a judicializar a questão constitucional, tendo em vista a aferição da 
legitimidade ou não do fundamento invocado. 
Em um sistema de rígida vinculação à Constituição, parece 
plausível admitir, pelo menos, que a maioria que garantiu a 
aprovação da lei deveria ter a possibilidade de instaurar tal 
controvérsia. 
Assim, esse controle político de legitimidade também estaria 
submetido ao controle judicial.  (GRIFOS NOSSOS)390” 

 

Assim sendo, restou evidenciada a posição do Ministro Gilmar Mendes, que aponta 

a possibilidade de exercício da jurisdição constitucional para a realização de controle do 

veto, ao menos no que se referir à negativa de sanção fundamentada em razão de 

inconstitucionalidade. 

 

4.1.2. Manifestações contrárias ao controle judicial do veto 

 

Há ainda, na jurisprudência do Pretório Excelso, uma série de decisões contrárias 

ao controle judicial do veto, o que demonstra uma divisão daquele órgão em relação ao 

reconhecimento de sua autoridade e competência para, no pretenso exercício de guarda da 

Constituição, verificar a constitucionalidade do veto presidencial (ou dos demais chefes do 

Poder Executivo, cada qual em seu nível federativo).  
                                                

390 In: MENDES, Gilmar. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva et alii (orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 679 e ss. 
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Em uma primeira análise, vejamos o que, em sede monocrática, decidiu a Ministra 

Rosa Weber. No caso, outra ADPF teria sido proposta, desta feita pela Associação dos 

Membros de Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, na qual se discutia a 

constitucionalidade do veto total oposto pelo Presidente da República ao Projeto de Lei 

Complementar do Senado nº 274/2015. 

Tal projeto discutia a modificação da idade em que ocorreria a aposentadoria 

compulsória dos servidores públicos da União, Estados e Municípios, estipulando a idade 

de 75 (setenta e cinco) anos para a concretização daquela aposentadoria. O veto em 

questão ter-se-ia fundado em razão de inconstitucionalidade, alegando-se, no caso em tela, 

vício de iniciativa do proponente do projeto legislativo em questão.  

A Ministra Rosa Weber entendeu por bem negar seguimento à ação, o que ensejou 

a interposição de Agravo Regimental pelos autores da Arguição de Descumprimento. Em 

vista de tal situação, houve manifestação do Procurador-Geral da República pela extinção 

do feito, em decorrência de perda superveniente de objeto. 

Isso pois, após a propositura da ADPF em questão, houve a superação do veto pelo 

Congresso Nacional, que ensejou a promulgação da Lei Complementar 152/2015. Por 

óbvio, em razão de tal situação, a causa de pedir atrelada à Arguição proposta teria sido 

satisfeita, não havendo motivo processual para que se desse prosseguimento àquela ação de 

controle concentrado. 

De todo modo, no que se refere ao presente trabalho, são os fundamentos que 

deram ensejo à primeira decisão da Ministra Rosa Weber, no sentido de negar seguimento 

à arguição, que se mostram efetivamente relevantes: 

“O procedimento de elaboração de leis – sejam ordinárias ou 
complementares – tipicamente envolve a participação tanto do 
Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, em um complexo 
encadeamento de atos políticos sustentado na exigência de 
harmonia entre os poderes – checks and balances –, que tem início 
com a propositura de projeto de lei por parlamentar ou outro titular 
de iniciativa legislativa – privativa ou não. Segue-se a deliberação, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, a contemplar a 
submissão do projeto ao crivo de comissões temáticas, a 
incorporação de emendas ao texto, e, finalmente, a sua discussão e 
votação. Finalmente, se aprovado, a Casa na qual ultimada a 
votação envia o projeto de lei ao Presidente da República que, 
“aquiescendo, o sancionará” (art. 66, caput, da CF).  
A aquiescência, formalizada na sanção, expressa a adesão 
volitiva do Presidente da República ao teor do projeto de lei que, 
aprovado pelo Parlamento, lhe é submetido. Trata-se, pois, de ato 
de caráter político componente do processo legislativo, na 
medida em que, no modelo constitucional brasileiro, a introdução 
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de lei no ordenamento jurídico supõe, em regra, a conjugação da 
vontade do Parlamento – aferida por critério de maioria simples 
ou qualificada a depender da espécie normativa em questão – com 
a vontade do Chefe do Poder Executivo.  
De outro lado, quando a determinação subjetiva do Presidente da 
República não adere à pretensão legislativa emanada do Congresso 
Nacional, assegura-lhe a Constituição da República a 
prerrogativa de vetá-la, no todo ou em parte, a teor do art. 66, § 
1º:  
“Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á 
total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da 
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito 
horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.” 
(destaquei)  
Longe de constituir embaraço ao processo democrático, o veto 
presidencial, cujas origens remontam à intercessio dos Romanos, 
consiste em mecanismo essencial à dinâmica do equilíbrio entre os 
Poderes nas democracias constitucionais, sendo amplamente 
disseminado tanto em sistemas presidencialistas de governo – v.g., 
Argentina, Chile, Brasil, EUA e México – quanto em repúblicas 
parlamentaristas – v.g., Índia, Itália, Tunísia e Turquia.  
Dito isso, impende observar que a vontade do Presidente da 
República, manifestada sob a forma de veto a projeto de lei, de 
modo algum se qualifica como absoluta, uma vez que pode o 
veto ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e 
Senadores, em sessão conjunta do Congresso Nacional (art. 66, § 
4o, da CF). 
 
 (...) 
 
Interpretada a partir da vedação ao arbítrio extraída do devido 
processo legal, essa constrição da motivação do veto significa que, 
para ser válida, há de atender a critérios minimamente objetivos de 
racionalidade. O Presidente da República deve ser capaz de 
descrever a sua objeção pessoal ao projeto de lei em termos de 
defesa da ordem constitucional ou de proteção do interesse 
público, a fim de distinguir qualitativamente o seu juízo do mero 
capricho. Tão somente se exige que a motivação seja passível de 
elaboração discursiva racional segundo uma dessas duas 
categorias.  
Assim compreendida a exigência de motivação, sobressai que o 
veto fundado em juízo de inconstitucionalidade e o veto justificado 
com base em alegação de contrariedade ao interesse público são, 
do ponto de vista constitucional, essencialmente idênticos. O fato 
de a fundamentação do veto, quando traduzir exclusivamente a 
consideração de que o projeto seria inconstitucional, apresentar 
feição jurídica, não tem o condão de desnaturar a sua natureza de 
ato político para transformá-lo em ato materialmente vinculado e, 
em consequência, juridicamente vindicável, como pretende a 
requerente.  
7. Da previsão, na Constituição, de balizas objetivas para o veto de 
projeto de lei pelo Presidente da República, emerge a possibilidade 
de efetiva fiscalização da sua legitimidade. Esse controle, no 
entanto, é essencialmente político e compete, na expressa dicção 
do art. 66, § 4o, da CF, ao Congresso Nacional, reunido em 
sessão conjunta.  
Não cabe ao Poder Judiciário se antecipar ao juízo do Congresso 
Nacional sobre o veto, interrompendo o regular curso do processo 
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legislativo e interferindo no equilíbrio entre Executivo e 
Legislativo.  
 
(...) 
 
Enquadrável a motivação apresentada, pelo menos em tese, em 
uma das categorias definidas no art. 6o, § 1o, da Lei Maior, o 
objeto da insurgência não ultrapassa os limites da relação entre o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo, a quem compete, 
apreciando a justificativa apresentada, manter ou rejeitar o veto.  
 
(...) 
 
Essas ponderações convergem com a orientação jurisprudencial 
desta Corte Suprema, que tem por inadmissível a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental em que buscada a 
revisão judicial do exercício, pelo titular do Poder Executivo, do 
seu poder de vetar projetos de lei aprovados pelo Poder 
Legislativo, ao entendimento de que “o ato de vetar, por motivo de 
inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e 
a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer 
que seja o motivo desse juízo, compõem procedimentos que se hão 
de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos em 
apreço” (ADPF 1- QO/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, 
Tribunal Pleno, DJ 07.11.2003).  
 
(...) 
 
Também ao fundamento de que inadmissível o processamento da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental quando 
apontado como ato lesivo veto presidencial, na esteira do 
precedente citado, o eminente Ministro Eros Grau negou 
seguimento à ADPF 73/DF (DJ 11.5.2007), em que indicada como 
ato lesivo a preceito fundamental o veto parcial do Presidente da 
República ao Projeto de Lei no 03/2004, que resultou na Lei no 
10.937/2004 – Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) para 
elaboração da lei orçamentária de 2005.  
11. À luz do exposto, o veto presidencial fundamentado, pendente 
de deliberação política do Congresso Nacional, de modo algum se 
amolda à figura de “ato do Poder Público” para os fins do art. 1o, 
caput, da Lei no 9.882/1999.391” 

 

A Ministra Rosa Weber, por conseguinte, expõe seu posicionamento no sentido de 

entender o veto presidencial (ou, de forma mais genérica, do detentor de cargo do Poder 

Executivo) como um ato político e discricionário, que apenas e tão somente precisaria ser 

fundamentado com base em inconstitucionalidade ou interesse público. Tal ato político, no 

entender da Ministra Relatora, não seria enquadrável como “ato do poder público”, de tal 

maneira que a incidência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

restaria afastada. 

                                                

391 ADPF 372. Decisão Monocrática da Min. Rel. Rosa Weber, julgada em 03 de novembro de 2.015. 
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Nova provocação ao Pretório Excelso em relação à possibilidade de controle 

jurisdicional do veto presidencial se deu por meio de Mandado de Segurança impetrado 

por cidadão não detentor de cargo legislativo. Naquele mandamus, alegava-se que o veto 

presidencial à reserva de cotas em processos seletivos para ingresso em universidades 

destinados aos portadores de necessidades especiais importaria em violação à direito 

líquido e certo do impetrante que, na condição de pessoa portadora de deficiência que 

vinha se submetendo a provas para ingresso no ensino superior, teria sido prejudicado pelo 

veto oposto pela Presidência da República ao direito que o projeto de lei lhe asseguraria. 

Na ocasião, entendeu a Min. Rel. Cármem Lúcia por não conhecer do Remédio 

Constitucional, alegando, para isso, que: 

“7. Poder-se-ia cogitar de eventuais vícios que contaminassem o 
veto presidencial a ensejar, em tese, exame judicial da prática, 
especialmente quanto à perspectiva formal do veto, a ausência da 
fundamentação exigida na parte final do § 1o do art. 66 da 
Constituição da República. A questão do controle judicial da 
decisão política sobre o veto a projetos de lei é séria e, embora 
ainda controvertida na doutrina, este Supremo Tribunal não a tem 
admitido.  
 
(...) 
 
Na mesma linha, foram inadmitidas neste Supremo Tribunal, 
monocraticamente, as seguintes ações mandamentais voltadas à 
impugnação de veto do Chefe do Executivo: MS 24.675, Relator o 
Ministro Cezar Peluso, DJ 18.3.2004; MS 29.358, Relator o 
Ministro Gilmar, DJe 16.11.2010.  
Pretensões jurídicas dessa ordem veem-se obstaculizadas não 
apenas por serem contra o exercício regular de prerrogativa 
constitucional atribuída ao Chefe do Poder Executivo (art. 84, inc. 
V, da Constituição da República), mas pela natureza política do 
provimento (ato de governo).  
Esse instrumento de controle prévio de constitucionalidade, 
destinado a corrigir vícios no processo legislativo (formais e 
materiais) e conter potenciais excessos no exercício do poder 
legiferante (contrariedade ao interesse público), tem sua 
legitimidade fundada no sistema checks and balances, expressão 
da independência e harmonia entre os Poderes da República.  
O veto não constitui ato definitivo, tampouco conclui o processo 
legislativo, sendo suas razões remetidas ao Congresso Nacional, a 
quem incumbe deliberar sobre a validade ou não de seus motivos. 
Como salienta José Afonso da Silva, “essa manifestação é 
puramente suspensiva, pois só atua temporariamente, ficando na 
dependência da vontade do Legislativo, que (...) pode rejeitá-lo” 
(Processo constitucional de formação das leis. São Paulo: 
Malheiros, 2a ed., 2007, p. 224)  
 
(...) 
 
O Impetrante pretende substituir os instrumentos de controle 
abstrato de constitucionalidade pela ação de mandado de 
segurança. Aqueles instrumentos são dispostos 
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constitucionalmente, têm requisitos, condições, incluídas as 
subjetivas, especificamente estabelecidas em norma constitucional. 
O cidadão não dispõe de legitimidade para ajuizar qualquer 
daqueles instrumentos de controle abstrato e com efeitos erga 
omnes.  
Também não se admite controle preventivo abstrato de 
constitucionalidade, como se configura a espécie retratada na 
petição do autor, pelo que também por isso não é admissível o seu 
aproveitamento jurídico-processual.  
10. Não bastasse o descabimento da via processual utilizada pelo 
Impetrante, não se há cogitar de direito líquido e certo ao que foi 
suprimido, sequer expectativa de direito a ser tutelado 
judicialmente pela via do mandado de segurança. A tese 
desenvolvida pelo Impetrante, se acolhida, traria o revés de 
inviabilizar este Supremo Tribunal, pois atrairia para sua jurisdição 
a insurgência de todos aqueles que vissem suas pretensões 
frustradas em decorrência do exercício regular do poder de veto 
atribuído ao Presidente da República.”392 

 

Agravada a decisão, ela restou mantida por unanimidade pelo Plenário393, tendo-se 

em vista a ausência de direito líquido e certo que pudesse permitir a impetração do 

mandamus, quando do julgamento do Agravo interposto pelo autor em face do não 

conhecimento do remédio constitucional. 

Frise-se, de todo modo, que o acórdão em questão é expresso ao mencionar que ao 

menos no que se refere à análise formal do veto, especialmente em relação à ausência de 

fundamentação exigida pelo artigo 66 da Constituição da República, seria possível o 

controle judicial, apesar de não haver manifestação clara do plenário quanto à 

possibilidade de análise do juízo de conveniência política exarado pelo chefe do Poder 

Executivo. 

 

4.1.3. Considerações quanto à revisão judicial do veto 

 

Segundo restou apurado em pesquisa empírica que não se pretendeu exaustiva, 

cujos acórdãos analisados restaram supra apontados, houve ocasiões esparsas nas quais o 

Pretório Excelso se pronunciou quanto ao tema da revisão judicial do veto. Há que se 

ressaltar, de todo modo, que todas as manifestações analisadas na presente tese, quando 

                                                

392 MS 33694/DF. Decisão Monocrática da Min. Rel. Cármen Lúcia, julgada em 06 de agosto de 2015; o 
Agravo Regimental foi julgado pelo Plenário em 07 de outubro de 2015. 
393 Ausentes os Ministros Celso de Mello (que, como bem se observou, já se manifestou favoravelmente à 
revisão judicial do veto presidencial), Gilmar Mendes (que, ao menos doutrinariamente, também se coloca 
favorável à análise judicial do veto, vide considerações supra) e Dias Toffoli. 
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realizadas na modalidade de controle concentrado de constitucionalidade, se deram 

monocraticamente, inexistindo qualquer posicionamento colegiado, referente ao plenário 

ou às duas turmas, afeto à matéria do controle jurisdicional do veto. Por outro lado, houve 

manifestação do plenário em relação a um julgamento de Mandado de Segurança 

impetrado contra veto presidencial, ainda que houvesse outras questões de cunho 

processual que impediram uma análise detida da questão de mérito. 

Levando em conta as manifestações exaradas em ADPF e MS, bem como - no caso 

do Ministro Gilmar Mendes - as lições doutrinárias proferidas, temos que ao menos quatro 

ministros que participam da atual composição do Supremo Tribunal Federal se 

manifestaram acerca do tema da possibilidade de intervenção judicial, por meio de controle 

do veto legislativo. 

De um lado, favoravelmente à possibilidade de tal intervenção temos os ministros 

Celso de Mello e Gilmar Mendes; de outro, as Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia 

foram taxativas ao excluir do Pretório Excelso tal competência, entendendo que ela 

extrapolaria a Jurisdição Constitucional daquela corte. 

É pertinente ressaltar que a ausência de decisões de mérito que tenham, 

efetivamente, desconsiderado o veto legislativo para, suprimindo-o por meio de decisão 

judicial, dar natureza de lei à projeto legislativo que não tenha sido sancionado ou tido o 

veto superado pelo procedimento constitucional, não torna menos importante a análise da 

questão.  

Ora, sabemos que a separação dos poderes carrega consigo um dinamismo 

intrínseco394, de tal maneira que tais decisões e manifestações são maneiras de testar os 

limites de exercício do poder de Jurisdição Constitucional do Supremo Tribunal Federal. 

Conforme bem se expressou Arguelhes, temos que 

“Em cada decisão, o Supremo também torna público o seu 
entendimento de qual é a extensão de seus poderes em relação ao 
Executivo e ao Legislativo. Na construção da motivação de suas 
decisões, tribunais hábeis podem expandir o seu poder no longo 

                                                

394  Neste sentido, Fabricio Resende nos ensina que: “(…) é possível descrever a separação de poderes como 
uma fórmula inacabada no plano do texto constitucional, cujos limites são constantemente definidos ou 
redefinidos como resultado da permanente interação entre os Poderes, e entre estes e outros atores. Nessa 
interação, as posições sustentadas por cada Poder são influenciadas por diversos fatores, tanto jurídicos como 
externos ao direito (particularmente a conjuntura política). Cada Poder é compelido a fazer contínua 
avaliação estratégica em que busca preservar ou expandir sua autoridade, antecipa potenciais reações dos 
demais Poderes, de outros atores e da opinião pública, e suas condições de sustentar a posição”. In: op. cit., p. 
10. 
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prazo, mesmo quando decidem favoravelmente ao Executivo ou ao 
Legislativo aqui e agora. Mesmo casos cujo resultado prático 
imediato é pouco relevante podem contribuir para revolucionar a 
estrutura da separação de poderes. 
Toda decisão é uma oportunidade potencial de remarcar 
publicamente as fronteiras do poder judicial”395.  

 

Ora, os freios atrelados ao desenho institucional previsto na Constituição em nada 

interferem em tal equilíbrio dinâmico, até mesmo porque a norma não decorre apenas do 

dispositivo que a contém, mas também da hermenêutica por trás dele396.  

Ocorre que, no nosso entender, tais tentativas de atuação extrapolam os limites do 

que se considera diálogo institucional, de tal maneira que eventual futura supressão de veto 

por meio de decisão judicial importará em inequívoca usurpação de competência do Chefe 

do Executivo (e do legislativo, tendo-se em vista a questão da superação do veto). 

A Constituição Federal de 1.988 estabeleceu a lei como um ato complexo, que 

demandaria, a princípio, a manifestação de dúplice vontade. De um lado, o Congresso 

Nacional (também em decisão exarada por ato complexo, decorrente da unidade de sentido 

da vontade exarada pelas suas duas casas legislativas) aprovaria decreto legislativo 

referente a determinado assunto; de outro, igual vontade, manifestada de forma expressa ou 

implícita, deveria ser exarada, desta feita, pelo Presidente da República, em conformidade 

com os ditames que lhe teriam sido impostos pelo artigo 66 e parágrafos do texto 

constitucional. 

Como bem se observou, existiria assimetria quanto à manifestação de vontade do 

Presidente da República e do Congresso Nacional, em se tratando da promulgação 

legislativa. Isso pois a Constituição da República trouxe, por meio do seu art. 66, § 4o, a 

possibilidade de rejeição do veto, através da manifestação de cada uma das Casas 

                                                

395 ARGUELHES, Diego Werneck. O Supremo na política: a construção da supremacia judicial no Brasil. 
Op. cit., p. 10. 
396 Até por isso, Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos ensina que: 
“O jurista-mero-intérprete deve ter presentes os ensinamentos da Política porque, entre a descrição do 
governo resultante da sistematização das normas constitucionais e a realidade do governo amoldado pelas 
forças sociais, não raro existe um abismo profundo. As normas podem ser copiadas de uma Constituição para 
outra — nos textos, o presidencialismo latino-americano pouco difere do norte-americano, os direitos do 
cidadão francês não são maiores que as liberdades do argelino — mas os pressupostos e as condições que as 
fazem respeitadas ou ignoradas, cumpridas ou inaplicadas, não. Por isso, se o jurista-intérprete contentar-se 
com a exegese das normas, estará a comprazer-se com a descrição de castelos no ar, tarefa talvez poética, 
jamais científica.” 
In: Do Processo Legislativo, op. cit., pp. 32-33. 
Assim, a mera leitura do texto constitucional indica, apenas até certo ponto, a dinâmica das relações 
interinstitucionais, que se encontra em movimento e é dotada de elasticidade. 
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integrantes do Congresso Nacional, exarada em sessão conjunta. Para tanto, exige-se a 

obtenção de maioria absoluta em cada um dos corpos parlamentares referentes àquelas 

casas legislativas. 

O veto (ou sua rejeição), por conta disso, integra o procedimento de elaboração das 

leis, afigurando-se como dotado de natureza eminentemente política. A intervenção do 

Supremo Tribunal Federal, neste sentido, importa em supressão e substituição da vontade 

de algum dos outros dois Poderes Constituídos, que em conformidade com os ritos 

previstos na Constituição Federal de 1.988, são quem efetivamente podem exarar vontade 

legislativa capaz de inovar na ordem jurídica pátria. 

Mais do que isso, ao atuar de maneira a afastar o veto presidencial, ou eventual 

análise do mesmo por parte do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, longe de 

atuar na condição de legislador negativo tal qual preconizado por Kelsen acerca das Cortes 

Constitucionais, acaba por gerar inovação no ordenamento jurídico, não por meio de 

decisão judicial supressora de omissão constitucional (tal qual sói ocorrer em decisões de 

Mandado de Injunção – MI -, e Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – 

ADO), mas por meio de legiferação ativa, que importará na promulgação de nova lei. 

Não cabe ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de criação legislativa. Como bem se 

observou neste capítulo, no que se refere ao processo legislativo, as funções determinadas 

pelo Constituinte ao Pretório Excelso se limitam à propositura de lei por meio de iniciativa 

exclusiva. Mais do que isso, tal propositura se limitará às hipóteses expressamente contidas 

no texto constitucional, que são taxativas. Para além disso, apenas a proteção à ordem 

jurídico-constitucional poderá ensejar atuação pretoriana, em defesa às normas contidas no 

texto constitucional. 

Assim sendo, a vontade permitida ao Supremo Tribunal Federal, pelo Constituinte, 

no que se refere ao procedimento legislativo, se limita à, nos assuntos que a ele são 

relacionados, determinar a matéria e os interesses relativos à determinada legislação que 

pelo órgão for almejada. Tal manifestação de vontade é tão restringida pelo texto magno 

que, conforme as lições do Professor José Afonso da Silva, sequer haveria monopólio da 

determinação dos interesses abrangidos pela lei de sua iniciativa, haja vista a possibilidade 

de realização de emendas parlamentares no decorrer do processo legislativo a ela 

relacionado. 
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Não há, no texto constitucional ou em qualquer espécie normativa existente no 

ordenamento jurídico hodierno, base jurídica à pretensão pretoriana de, por meio de 

manifestação de vontade própria, interferir no processo legislativo para inovar no 

ordenamento jurídico criando norma legal, em detrimento de alguma das vontades que a 

Constituição torna necessária à promulgação de lei. 

Frise-se, ademais, que não há que se falar aqui em diálogo institucional. Eventual 

atuação da Corte no sentido de controlar o veto legislativo importaria na usurpação de 

competência alheia, em inegável exercício do poder da última palavra. Mais do que isso, 

tal prática importaria não na participação institucional coordenada para incremento da 

legitimidade do procedimento como um todo, mas no afastamento dos demais Poderes, que 

se veriam despidos da função que constitucionalmente lhes compete. 

Assim, tanto no que se refere à ordem jurídico-constitucional hodiernamente 

positivada, que dá ao Poder Executivo e Legislativo a competência para a deliberação 

legislativa, quanto em uma análise à luz da teoria do diálogo, a atuação do Supremo 

Tribunal Federal no controle jurisdicional do veto exorbita a moldura que lhe foi imposta 

pelo Constituinte e, longe de se limitar à mero controle de conformidade entre os atos 

estatais e a Constituição, importa em manifestação de vontade positiva apta à legiferação. 

 

4.2. Controle judicial da apreciação do veto 

 

Aponta José Afonso da Silva que o Supremo Tribunal Federal, quando da 

apreciação da Representação de Inconstitucionalidade nº 432397 (cujo relatório restou 

confiado ao Ministro Ari Franco), acabou por intervir no processo legislativo, 

especialmente em sua fase de derrubada do veto pelo Legislativo. 

O caso em questão, ocorrido em 1960 (sob a Constituição de 1.946, portanto) 

versava sobre a possibilidade de retratação, por parte de Governador do Estado, a veto por 

ele oferecido. As particularidades do caso demonstram, a propósito, que a retratação teria 

ocorrido no prazo para oferecimento de sanção ou veto. Em outras palavras, o que se 

buscou discutir é, se no âmbito do processo legislativo, a manifestação do chefe do Poder 
                                                

397 FRANCO, Ari. Veto - Retratação - Sanção. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 70, p. 
308-310, mai. 1962. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/23733/22488>. Acesso em: 17 Jan. 2019.  
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Executivo seria preclusiva na modalidade consumativa, ou se haveria possibilidade de 

revisão dela desde que dentro do tempo constitucionalmente determinado para a sua 

manifestação. 

É pertinente destacar, de início, que a modalidade de controle de 

constitucionalidade concentrado havida à época se afigurava bastante distinta da realidade 

constitucional atual. A lei 2.271/54398, que garantia ao Procurador Geral da República a 

possibilidade de submeter ao Pretório Excelso representações de inconstitucionalidade, 

constituía em regulamentação da disposição constitucional prevista no art. 7º, VII da 

Constituição da República de 1.946. Tal disposição, por sua vez, tinha a presente dicção: 

Art 7º - O Governo federal não intervirá nos Estados salvo para: 
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios: 
forma republicana representativa;  
independência e harmonia dos Poderes;  
temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à 
das funções federais correspondentes; 
proibição da reeleição de Governadores e Prefeitos, para o período 
imediato;'  
autonomia municipal;  
prestação de contas da Administração;  
garantias do Poder Judiciário. 

 

Tratava-se, por conseguinte, de modalidade de representação interveniente, pela 

qual a União seria capaz de provocar o Supremo Tribunal Federal a se manifestar quanto à 

constitucionalidade de atos normativos estaduais. 

Não é despiciendo recordar que, à época, tal modalidade se afigurava como a única 

forma de controle concentrado de Constitucionalidade prevista no ordenamento jurídico 

pátrio, haja vista que apenas com a Emenda Constitucional 16 de 1.965 (também na 

                                                

398 “Art. 1º Cabe ao Procurador Geral da República, toda vez que tiver conhecimento da existência de ato que 
infrinja algum dos preceitos assegurados no artigo 7º, inciso VII, da Constituição Federal, submeter o mesmo 
ao exame do Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. Havendo representação de parte interessada, a qual deverá ser em 2 (duas) vias, o ato 
argüido de inconstitucionalidade será, submetido pelo Procurador Geral da República ao Supremo Tribunal 
Federal, dentro de 90 (noventa) dias, a partir do seu recebimento. 
Art. 2º Nesse prazo, por 45 (quarenta e cinco) dias improrrogáveis, contados da comunicação da respectiva 
assinatura, o Procurador Geral da República ouvirá, sobre as razões da impugnação do ato, os órgãos que o 
tiverem elaborado, ou expedido. 
Art. 3º A falta, ou retardamento, da manifestação dos órgãos em apreço, não prejudicará a observância do 
prazo constante do parágrafo único do artigo 1º desta Lei. 
Art. 4º Aplica-se ao Supremo Tribunal Federal o rito do processo do mandado de segurança, de cuja decisão 
caberá embargos caso não haja unanimidade. 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.” 
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Constituição Federal de 1.946) se tornou possível o controle abstrato dos atos normativos 

federais diretamente perante o STF. 

Em relação às circunstâncias fáticas relacionadas ao caso em tela, por sua vez, 

temos que a lei que se punha como objeto da representação de inconstitucionalidade fora 

promulgada em janeiro de 1.959, sob o governo de Otávio Correia de Araújo. O projeto em 

comento dizia respeito à possibilidade de cômputo, para efeitos de estabilidade dos 

funcionários públicos estaduais, dos períodos de prestação de serviço público à outras 

entidades de direito público da administração indireta.  

Aprovado de forma reputadamente regular o projeto por parte da Assembleia 

Legislativa, ele restou enviado ao Governador do Estado que, por sua vez, entendeu por 

bem lhe negar sanção, comunicando – por meio de mensagem – a decisão de veto ao 

decreto. 

Dois dias depois, no entanto, nova mensagem teria sido encaminhada pelo 

Governador à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, pela qual buscar-se-ia a 

retratação da mensagem anterior através da comunicação de que seria oferecida sanção ao 

projeto de lei em comento. Igualmente, naquela data de 17 de janeiro de 1.959, teria sido 

promulgada a lei. 

Tendo havido mudança de Governo, o novo Governador, Cid Sampaio, apresentaria 

ao Procurador Geral da República, nos moldes do que dispunha a lei 2.271/54, em seu 

artigo 1º, parágrafo único, representação, pela qual requeria ao Parquet o ingresso, perante 

o Supremo Tribunal Federal, de representação de inconstitucionalidade. 

Sendo a representação de inconstitucionalidade ato administrativo vinculado, 

apresentou-a o Procurador Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, 

opinando, todavia, pela sua improcedência. Aos olhos do Ministério Público, inexistiria no 

caso em epígrafe qualquer infração à independência e harmonia dos poderes, tal qual 

disciplinada no art. 7º, VII da Constituição Federal em vigor. 

Entendeu o relator, todavia, no que foi unanimemente acompanhado, que teria 

ocorrido afronta à independência dos poderes, pelo que seria a lei inconstitucional. 

Em consonância com a sugestão do Ministro Hahnemann Guimarães, que sugeriu 

ao Pretório Excelso a devolução do projeto à Assembleia Legislativa de Pernambuco, o 

relator acolheu em parte a representação, determinando “que a Assembleia se pronuncie 

sobre o veto”. 
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O colegiado foi taxativo ao afirmar que a retratação do veto seria inviável, o que 

fulminaria a lei promulgada em Pernambuco. Neste sentido, aliás, cristalino o 

entendimento do eminente Ministro Nelson Hungria, que afirmou que 

“(...) se admite a possibilidade da retratação de um veto, a lógica 
nos levaria à conclusão de que o Governador poderia, igualmente, 
revogar a sanção, desde que ainda não expirado o prazo que tinha, 
para esta. 
É verdade que houve um acordo, uma entente entre a Assembleia 
Legislativa e o Governador, mas, quando estão em jogo interesse 
público e um preceito constitucional, em face do qual não é 
possível que dois Poderes se entendam, para que um interfira na 
órbita do outro, não pode haver essa transação ou acomodação 
recíprocas. A assembleia Legislativa, ao receber o veto do 
Governador, não podia, a seguir, renunciar o direito de apreciá-lo, 
para aceitá-lo ou rejeitá-lo”. 

 

Quanto ao mérito da discussão, manifestou-se o Professor José Afonso da Silva, 

afirmando que: 

“Diante dessa solução, fica-se sem saber quem foi mais errado, se 
o Governador, retratando o veto, se a Assembleia, aceitando a 
retratação, se o STF, determinando ao Legislativo que tomasse 
certa decisão. De fato, a solução do Tribunal foi absurda, por 
significar uma ordem para legislar; nunca poderia determinar a um 
órgão legislativo, qualquer que fosse, que tomasse decisão que só a 
ele compete. 
O máximo que poderia fazer seria considerar inexistente a lei em 
face da Constituição enquanto não se decidisse o veto; realmente, 
no caso, a lei não chegou a se formar, pelo quê lei não era; logo, 
sua inexistência implicava sua invalidade constitucional; o que o 
Tribunal poderia fazer era exclusivamente declará-la inexistente; 
até que a Assembleia se pronunciasse sobre o veto”399 
  

 

Com o devido acatamento, temos que a posição apresentada pelo doutrinador não 

se encontra acertada. De início, há que se afirmar que a solução por ele apresentada, de que 

fosse a lei declarada inexistente, reconhecendo-se a pendência de uma apreciação do veto 

por parte da Assembleia Legislativa, em nada se altera, na prática, com a posição adotada 

pelo Pretório Excelso que, em seu acórdão, estabeleceu “que a Assembleia se pronuncie 

sobre o veto”. 

Parece-nos, salvo melhor juízo, que o incômodo do Professor José Afonso da Silva 

repousa no fato de que houve uma determinação expressa, por parte da Corte, de que se 

manifestasse a Assembleia Legislativa, independentemente do mérito da questão. Ainda 

                                                

399 DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional de formação das leis. Op. cit., p. 234. 
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que seja esse o caso, a posição do Tribunal, longe de configurar ingerência entre os 

poderes, se afigura como deferência ao Legislador. Tal lógica se viu, aliás, em inúmeros 

outros contextos analisados no decorrer do presente trabalho. 

Cumpre salientar que é da natureza da linguagem das decisões judiciais que seus 

dispositivos tenham determinações. Longe de representar uma afronta à separação dos 

poderes, a forma como o Supremo Tribunal Federal endereça a questão importa no 

reconhecimento de que o Legislativo não se encontraria em mora. Ora, é sabido que, a 

partir do momento em que se dá um veto à projeto de lei, o Poder Legislativo do qual 

emanou aquele projeto tem um prazo para apreciação das razões de veto, opinando ou não 

pela derrubada dele. Na medida em que se reputou inexistente a retratação do veto por 

parte do Governador, tal prazo teria que ser contado a partir da ocorrência do primeiro 

veto. Por outro lado, exarando o Supremo Tribunal Federal decisão que instasse a 

Assembleia Legislativa a se manifestar, haveria renovação do prazo dela para a apreciação 

daquele veto, reconhecendo-se que haveria espécie de interrupção do prazo legislativo em 

razão da controvérsia quanto à existência ou não de sanção. 

Ademais, e como bem se mencionou acima, em termos práticos a solução adotada 

pelo Pretório Excelso em nada difere da sugestão do Professor José Afonso da Silva: este 

aponta que, inexistente a lei em razão da ausência de sanção, tal panorama perduraria “até 

que a Assembleia se pronunciasse sobre o veto”. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, 

decidiu que tal pronunciamento deveria ocorrer. Ora, havendo veto pendente de 

apreciação, não seria – de uma forma ou de outra – obrigação da Assembleia analisá-lo? O 

que a Corte fez nada mais foi do que dar, de forma indúbia, cumprimento à Constituição, já 

que foi esta quem impôs à Assembleia a apreciação do veto. 

Ademais, a determinação judicial se deu meramente em relação ao dever de 

apreciação, que poderia dar ensejo a qualquer decisão por parte da Assembleia. Inexistiu, 

ao contrário do que restou afirmado pelo doutrinador, determinação que o Legislativo 

“tomasse certa decisão”. Houve, isso sim, um mandamento para que o Legislativo tomasse 

“alguma decisão”, qualquer que fosse ela, nos limites de sua competência e em 

conformidade com o procedimento e quórum aplicáveis. 

Assim, inexistiu qualquer equívoco por parte do Supremo Tribunal Federal, uma 

vez que: 

a) Não houve imposição à Assembleia de qual deveria ser a decisão por ela adotada; 
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b) Não houve a supressão da manifestação de vontade da Assembleia. O Pretório 
Excelso não validou a lei, suprimindo a vontade do Legislativo de derrubar ou não 
o veto, nem declarou a inconstitucionalidade do processo legislativo. A lei restou 
inconstitucional pela ausência de sanção e de derrubada do veto, sendo certo, por 
conseguinte, que apenas a retratação do Governador foi considerada contrária aos 
mandamentos constitucionais então vigentes, não havendo a possibilidade de 
saneamento da questão; 

c) O Supremo Tribunal Federal não impôs à Assembleia Legislativa qualquer 
obrigação nova. Pelo contrário, apenas determinou que ela cumprisse com o rito 
constitucional de análise legislativa do veto. Cumpriu-se a Constituição, já que esta 
sim impunha ao Poder Legislativo a conduta determinada e previamente 
estabelecida por aquela decisão. 
 
O acórdão em comento, longe de tratar de mera curiosidade histórica, tem a 

importância de corroborar a tese de Conrado Hübner Mendes, no sentido de que o diálogo 

se afigura como algo natural na relação entre os Poderes, independentemente de qualquer 

institucionalização. No caso em tela, décadas antes do desenvolvimento da teoria do 

diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal realizou, por meio de sua competência 

de controle judicial das leis, intervenção no devido processo legislativo, emprestando 

legitimidade constitucional ao procedimento de elaboração das leis concretizado pela 

Assembleia Legislativa, para tornar a decisão parlamentar majoritária conforme àquilo que 

dispunha a Constituição Federal. 

O caso em tela, por conseguinte, configura diálogo institucional, e demonstra como 

a atuação do Pretório Excelso no momento da sanção ou veto, em especial na sua análise 

legislativa para manutenção ou derrubada, permitiu um incremento legitimatório na 

atuação parlamentar. 
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5. O procedimento de promulgação e publicação da lei 
 

A promulgação e publicação da lei, rigorosamente falando, não integram o processo 

legislativo. O projeto legislativo passa a se tornar lei tão logo seja sancionado pelo 

Presidente da República (de forma expressa ou tácita) ou, alternativamente, tem seu veto 

superado pelo Legislativo. 

As exigências de promulgação e publicação não integram, por conseguinte, o plano 

da existência da lei, nem sequer de validade dela, mas sim de sua eficácia. Neste sentido, 

sobre a promulgação, Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que: 

“Incide ela sobre ato já perfeito e acabado. Isso se depreende com 
facilidade do art. 66, § 7o, da Constituição, onde já se menciona 
como lei o ato a ser promulgado. Com razão assinala José Afonso 
da Silva que da promulgação decorrem dois efeitos — um é ‘tornar 
conhecidos os fatos e atos geradores da lei’; ‘o segundo é indicar, 
até que os tribunais se pronunciem em contrário, que a lei é válida, 
executável e obrigatória — válida e eficaz; quer dizer: a 
comunicação administrativa por intermédio de uma autoridade 
investida de altos poderes pela Constituição carrega, a respeito do 
ato-lei, objeto da comunicação, uma presunção juris tantum de que 
a lei é apta a produzir todos os seus efeitos jurídicos próprios’. 
Cabe a promulgação, em princípio, ao Presidente da República, 
por ser ato que prepara a execução. É o que dispõe o art. 66, § 7o, 
da Constituição, que se aplica aos atos normativos em geral, salvo 
a emenda constitucional, o decreto legislativo e a resolução. A 
promulgação da primeira cabe às mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado (art. 60, § 3o). A do segundo, ao Presidente do 
Senado Federal. A do último, embora silente a Constituição, 
logicamente ao Presidente do órgão que a edita; o do Congresso, 
se resolução do Congresso, o do Senado, se do Senado.”400 . 

 

Quanto à publicação, por sua vez, nos ensina o mestre que: 

“A publicação, por sua vez, é uma comunicação destinada a levar 
ao conhecimento daqueles a que obriga o texto da lei. E 
comunicação sempre eficaz por presunção juris et de jure, já que 
ninguém pode alegar desconhecer a lei. Condiciona ela a eficácia 
da lei, que somente depois dela é que pode ser exigida, de quem 
quer que seja”401 

 

Como regra, a lei é promulgada pelo Presidente da República. A Constituição 

Federal, no entanto, prevê expressamente que, havendo inação deste, caberá ao Presidente 

do Senado Federal fazê-la; alternativamente, também inexistindo sua ação, é determinado 

                                                

400 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit., pp. 307-308. 
401 Idem, idem, p. 109. 
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obrigatoriamente ao Vice-Presidente do Senado realizar a promulgação. Neste sentido, 

temos o art. 66, §7o da Constituição Federal, que assim estabelece: 

Art. 66, § 7º: Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito 
horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o 
Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual 
prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

 

A propósito, é pertinente destacar que tanto o Professor Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho402 quanto o Professor José Afonso da Silva403 entendem que, deixando o Vice-

Presidente do Senado de promulgar a lei, o mesmo incorrerá em crime de responsabilidade; 

por outro lado, o mesmo não ocorreria com o Presidente da República e com o Presidente 

do Senado Federal, de tal sorte que caberia a estes a faculdade de promulgar ou não a lei. 

A publicação, em conformidade com o determinado com a Lei de Introdução às 

normas do direito brasileiro (LINDB) – Decreto Lei nº 4.657/42, se relaciona não à lei em 

si, mas ao ato de sua promulgação404, e tem como finalidade informar sua existência e 

conteúdo. É a partir dela que se determina a vigência da lei recém incorporada ao 

ordenamento jurídico, em consonância com o que ela mesma dispuser, ou ainda, havendo 

omissão a esse respeito, com a determinação contida no art. 1o da LINDB405. 

Quanto ao prazo para a publicação, há divergência doutrinaria. Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho entende que, em nosso ordenamento jurídico, inexistiria qualquer prazo406; 

                                                

402 “Por força do art. 66, § 7o, da Constituição, o Presidente deverá promulgar o ato, dentro do prazo de 
quarenta e oito horas decorrido da sanção, expressa ou tácita, ou da comunicação da rejeição do veto. Caso 
não o faça nesse prazo, a promulgação competirá, por força desse mesmo dispositivo constitucional, ao 
Presidente do Senado Federal, que terá também quarenta e oito horas para fazê-lo, findas as quais deverá 
fazê-lo o Vice-Presidente do Senado. Segundo ensinava Pontes de Miranda a propósito de preceito 
semelhante da Constituição de 1946, comete o Vice-Presidente da República, se não promulga o ato 
normativo, quando isso lhe é devolvido, crime de responsabilidade” 
In: Do processo legislativo, op. cit., p. 369. 
403 “(...) a promulgação é uma imposição constitucional, que revela uma obrigação, um dever, imposto 
sucessessivamente ao Presidente da República, ao Presidente do Senado e ao Vice-Presidente deste; se os 
dois primeiros não o fizerem, o último terá que fazê-lo, parece-nos que sob pena de responsabilidade; mas 
isso tratando-se de lei. Se se tratar de decreto legislativo o dever se impõe ao Presidente do Senado, sem 
substituição.” 
In: Processo Constitucional..., op. cit., p. 238. 
404 “Promulgação e publicação são atos juridicamente distintos. Aquela atesta, autentica a existência de um 
ato normativo válido, executável e obrigatório. Esta comunica essa existência aos sujeitos a que esse ato 
normativo se dirige. Esta é a notícia de um fato, que não se confunde com o fato.” 
In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, op. cit., p. 309 
405 Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 
oficialmente publicada. 
406 “Mais ainda, a publicação pressupõe perfeita e acabada a promulgação, a que deve seguir-se. Daí decorre 
que, embora quem promulgue tenha o dever de publicar, o prazo de promulgação não pode compreender o da 



244 
 

enquanto José Afonso da Silva afirma que o prazo para publicação estaria contido nas 

quarenta e oito horas para promulgação mencionadas no art. 66, §7o da Constituição 

Federal407. 

De todo modo, e pelo exposto, temos que a ocorrência da promulgação e da 

publicação é efeito consequente do processo legislativo, capaz de ensejar a ocorrência de 

integração da lei ao ordenamento jurídico, tornando a discussão havida no Legislativo um 

ato solene da nação a ser indistintamente observado por todos aqueles que se submeterem 

ao ordenamento jurídico pátrio. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              

publicação, já que do contrário o prazo constitucional de promulgação seria logicamente reduzido pela 
necessidade de, durante ele, ocorrer a publicação que forçosamente lhe é posterior” 
In: Do processo legislativo, op. cit., p.371. 
407 “Tem-se lamentado não se haver determinado prazo para publicação. Entendemos que esse prazo existe 
no direito constitucional brasileiro. Realmente, se acharmos que a publicação integra a promulgação, se esta 
se completa e se efetiva por meio da publicidade, temos que admitir que a efetivação desta há de se verificar 
no mesmo prazo estabelecido na Constituição para que a lei seja promulgada. Se não for promulgada dentro 
de 48 horas pelo Presidente da República, o Presidente do Senado o fará; e, se este não o fizem em igual 
prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado (CF, art. 66, § 7º)”. 
In: DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional..., op. cit.¸p. 258. 
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CONCLUSÃO 
 

Os conceitos de democracia e de constitucionalismo, ainda que provenientes de 

uma origem antiga comum, não podem ser entre si confundidos. Enquanto o primeiro diz 

respeito à lógica do autogoverno e da identidade entre governantes e governados, o 

segundo se refere a uma divisão das funções de soberania interna entre diferentes 

instituições, de tal forma que, por meio de um sistema de freios e contrapesos, inexista 

qualquer exercício autocrático e abusivo do poder. 

De todo modo, é fato que o desenvolvimento político no Ocidente levou a uma 

compatibilização entre tais institutos, de tal maneira que, ali, hodiernamente, as 

Democracias Constitucionais se colocam como o principal método de exercício do poder 

político. Assim, de um lado, temos o povo, que através de representantes organizados para 

formular uma decisão política majoritária, é capaz de criar as leis às quais se submete; por 

outro lado, o pacto político social pré-compromissado e refletido na Constituição resta 

garantido e protegido dos excessos populares por meio de uma Corte Constitucional que, 

menos sensível às demandas populares momentâneas e às necessidades de identificar sua 

vontade com a dos cidadãos, torna-se capaz de analisar a compatibilidade entre o direito 

ordinário posto e as normas constitucionais que fundamentam o Estado. 

Ocorre que a Constituição se põe, ao mesmo tempo, como o documento pelo qual 

as normas substantivas mais importantes integram o Estado e, por conseguinte, 

parametrizam a compatibilidade entre as normas infraconstitucional e os valores 

constitucionalmente positivados, e como o documento de organização institucional do 

Estado. Como consequência disso, temos que as Cortes Constitucionais, ao mesmo tempo 

em que são poderes constituídos, exercem um papel de primazia no sistema jurídico, haja 

vista serem as intérpretes e mediadoras de uma separação de poderes da qual participam. 

Se a delineação das funções entre os poderes se põe como algo dinâmico, pelo que - 

tendo-se em vista uma moldura constitucional pré-concebida - se organiza em 

conformidade com a prática e com as interações sucessivas entre cada um dos poderes, a 

existência de um lócus privilegiado ocupado pelas Cortes Constitucionais faz com que elas 

sejam, potencialmente, as delimitadoras de seu próprio poder político, de tal maneira que 

os controles externos a elas são pouco numerosos e, no mais das vezes, limitados. Há, 
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pelas Cortes Constitucionais, o privilégio de exercício da última palavra, que, por vezes, 

poderá ser exercido até mesmo à revelia do que dispõe o próprio texto constitucional. 

A preocupação acerca deste privilégio da última palavra tem sido enfrentada pela 

doutrina nacional e alienígena. Foi neste contexto que restou desenvolvida a teoria do 

diálogo institucional, pela qual, ampliando o espectro temporal em que se observa a 

relação entre os poderes, há o desenvolvimento de uma dinâmica de rodadas 

procedimentais sucessivas, nas quais cada poder, interagindo com os demais, é capaz de 

gerar uma resposta às decisões a ele submetidas. Busca-se, com isso, uma síntese que 

incorpore tanto as vontades majoritariamente estabelecidas como, igualmente, o 

cumprimento ao contorno constitucional pré-compromissado. 

Tal situação, que restou acima descrita de forma genérica, também é observada no 

Brasil. Em que pese o fato de o Supremo Tribunal Federal não ser propriamente uma Corte 

Constitucional em razão do exercício de funções que, normalmente, não são afetas a tal 

modelo de instituição, detém em seu rol de competência as funções típicas daquelas 

Cortes, exercendo o controle de constitucionalidade tanto na via concentrada quanto na 

difusa. E, na condição de guardião precípuo da Constituição, é capaz de delimitar suas 

próprias competências, intervindo na atuação dos demais poderes constituídos. 

O desenvolvimento de uma postura dialógica permite ao Supremo Tribunal Federal, 

de um lado, garantir a supremacia da Constituição e os fundamentos jurídicos ali 

estabelecidos e, de outro, permitir ao Congresso Nacional maior liberdade para produzir 

seus atos legislativos. A ideia de que as Cortes Constitucionais têm de ser paternalistas, 

atuando de forma direta no conteúdo substantivo das decisões populares, nos parece 

equivocada e acaba por implicar na substituição da vontade democrática pelas escolhas de 

uma determinada elite intelectual.  

A abertura do Supremo Tribunal Federal ao diálogo, apontando de forma mais clara 

eventuais inconsistências da lei em face da Constituição e garantindo que o Congresso, 

dentre os caminhos constitucionalmente válidos, possa exarar escolhas condizentes com a 

vontade popular, consiste em um modelo que traz incremento legitimador às decisões 

estatais. Afinal, temos que as legitimidades do Pretório Excelso e do Congresso Nacional 

decorrem, cada qual, de uma diferente origem: enquanto aquele tem uma legitimidade 

substantiva, baseada nos pilares ontologicamente positivados em um documento de pré-

compromisso político que vincule o Estado e proteja os particulares, este tem na 
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representatividade popular e na identidade com os eleitores a fonte de justificação de seu 

poder. 

Frise-se, a propósito, que a perspectiva de abertura ao diálogo como forma de 

aprimoramento das decisões é evidente. Inexiste instituição política à prova de erro, e a 

verdade é que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional tomam 

decisões qualitativamente boas e ruins, de tal maneira que uma deliberação mais dialógica 

permite uma maturação procedimental (que une, em síntese, as vontades da autoridade 

majoritária e o racional deliberativo-substantivo) e a incorporação de um número maior de 

influxos sócio-políticos, aprimorando qualitativamente o resultado do mandamento estatal. 

O diálogo entre poderes normalmente se dá em torno de um objeto já consolidado: 

a interface pela qual o Pretório Excelso avalia e controla a obra do legislativo costuma se 

dar em razão de uma norma já integrada ao ordenamento jurídico, que tenha seu processo 

legislativo concluído e sua promulgação realizada. Contudo, e em razão de uma avocação 

de poderes pelo Supremo Tribunal Federal, que sedimenta para si uma maior plêiade de 

competências, tem sido observada uma atuação pretoriana diretamente exercida no 

processo de legiferação. 

Tal panorama de controle judicial do processo legislativo se dá o tanto na fase de 

discussão e deliberação parlamentar, por meio da análise de Mandados de Segurança, 

quanto, igualmente, no momento do exercício político do veto presidencial. Quanto a este, 

em que pese não ter ocorrido nenhuma manifestação de mérito do Pretório Excelso, parte 

do Tribunal vem firmando sua competência para discuti-lo. 

A dificuldade político-institucional atinente ao controle de constitucionalidade dos 

projetos legislativos decorre da necessidade de se diferenciar as opções majoritárias que 

são manifestamente contrárias ao disposto no texto constitucional daquelas que, embora 

legitimadas pelo texto constitucional, sejam opostas à decisão política que seria tomada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto o primeiro caso reflete em um dever 

institucional do Pretório Excelso de pronunciar a inconstitucionalidade a fim de proteger a 

Ordem Jurídico-Constitucional, temos que, no segundo, o Supremo Tribunal Federal 

deverá entender seu locus político e, sem paternalismo, permitir aos órgãos majoritários a 

análise de conveniência dos projetos de criação legislativa. 

Neste sentido, e tendo em vista as dificuldades de reversão das decisões pretorianas 

quando através do exercício da última palavra o Supremo se manifesta de forma 
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terminativa, observamos que a ocorrência de diálogo e a deferência à identidade 

democrática havida entre o Congresso Nacional e a população depende eminentemente de 

uma auto restrição do STF: por meio de seu papel privilegiado de guardião do Texto 

Constitucional, o órgão é capaz de interpretar a interface entre os Poderes para extrapolar 

as competências que lhe foram estabelecidas pelo Constituinte e fazer política para além 

das escolhas fixadas e pré-determinadas na Lei Magna. 

A prática constitucional tem demonstrado que há espaço para compatibilizar a 

participação do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo com um modelo de 

Democracia Constitucional capaz de garantir respeito às decisões majoritárias: existe na 

jurisprudência do STF uma série de decisões pelas quais os caminhos hermenêuticos 

adotados pelo Tribunal respeitaram o espaço de deliberação congressual (ou ao menos 

tentaram fazê-lo). Tal panorama, inclusive, se dá em situações nas quais haveria 

competência do judiciário para uma maior atuação, como é o caso do controle jurisdicional 

dos regimentos internos. Por outro lado, inúmeras outras decisões foram exaradas de 

maneira a afastar o Parlamento (e sua vontade) de uma discussão política, exacerbando as 

competências conferidas à cada um dos órgãos pela engenharia institucional adotada pelo 

Constituinte e, por conseguinte, causando um déficit de legitimidade democrática no 

mandamento legal exarado pelo Estado. 

Somente por meio de uma auto restrição, capaz de entender a existência de 

diferentes influxos legitimatórios em cada um dos órgãos e de reconhecer a capacidade 

parlamentar de também afigurar como instituição-intérprete da Constituição é que será 

possível a realização do diálogo e o consequente aprimoramento das deliberações estatais. 

Neste sentido, se garantem tanto as normas substantivas previstas no texto constitucional 

quanto, igualmente, a deliberação majoritária que restou convenientemente escolhida 

dentre os caminhos que foram deixados em aberto pelo Constituinte. 

 

 

  



249 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ACKERMAN, Bruce. The New Separation of Powers. In: Harvard Law Review, Volume 

113, nº 3, Janeiro de 2000, pp. 633-725. 

AMARAL JUNIOR, José Levi Mello do. Medida Provisória e sua conversão em lei. 2a 

Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 

________. O poder legislativo na democracia contemporânea: a função política dos 

Parlamentos na democracia contemporânea. In. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, v. 168, 2005, p. 7 a 17 

ARGUELHES, Diego Werneck. O Supremo na política: a construção da supremacia 

judicial no Brasil. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 250, p. 5-12, 

jan. 2009.  

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/4107>. 

Acesso em: 13 Jan. 2019. 

BATEUP, Christine. The dialogic promise: assessing the normative potential of theories of 

constitutional dialogue. In: 71 Brooklyn Law Review, 2006, pp.1.110. 

Disponível em: http://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol71/iss3/1. Acesso em 10 Jan. 

2019. 

BERLIN, Isaiah. Quatro Ensaios sobre a Liberdade. Brasília: Universidade de Brasília, 

1997, pp.133-175 

________. La traición de la libertad: seis enemigos de la libertad humana, trad. María 

Antonia Neira Bigorra. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.  

BOVERO, Michelangelo. Contra o Governo dos piores: uma gramática da Democracia. 

Rio de Janeiro: Campos, 2002. 

BRASIL. Presidente da Câmara dos Deputados (2009-2010: Michel Miguel Elias Temer 

Lulia). Manifestação quanto à questão de ordem quanto à interpretação sobre o 

trancamento de pauta pelas Medidas Provisórias, proposta pelo Deputado Federal Regis 

de Oliveira. Brasília, 17 de março de 2.009.  

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/mesa/presidencia/galeria-presidentes/michel-temer-2009-



250 
 

2010/discursos/interpretacao-do-presidente-michel-temer-sobre-o-trancamento-de-pauta-

pelas-medidas-provisorias 

Acesso em: 27 jan. 2019. 

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7a Edição. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico: obras completas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. 

CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Discurso 

proferido no Athénée royal de Paris em 1819. Disponível integralmente em português no 

site: http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/Constant_liberdade.pdf. Acesso em 22 de janeiro 

de 2015. 

COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Federal 

Alemão, do STF e do Tribunal Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014. 

DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7a Edição. São 

Paulo: Malheiros, 2007. 

_________. Processo Constitucional de Formação das Leis. 3a Edição. São Paulo: 

Malheiros, 2017. 

_________. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014 

DAHL, Robert. Sobre a Democracia. Brasília: UnB, 2001. 

_________. A democracia e seus críticos. Trad.: Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: 

Martins Fontes, 2012. 

_________. Tomada de decisões em uma democracia: a Suprema Corte como uma 

entidade formuladora de políticas nacionais. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 252, p. 25-43, mai. 2009. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/7954/6820>. Acesso em: 20 

Jan. 2019. 

DE ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. Competências na Constituição de 1988. 5a 

Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

DE CICCO, Cláudio. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito. 4a Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2009 



251 
 

DEMARCHI, Juliana Brescansin. Superação de inconstitucionalidade por deliberação 

parlamentar ou popular. Dissertação (Mestrado em Direito) – Departamento de Direito do 

Estado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2015. 

DROMI, José Roberto. Constitucionalismo y Humanismo. In: Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, RDCI 2/121, jan.-mar. 1993. 

DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços. Coimbra: Almedina, 2012. 

FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição. 2ª 

Edição. Osasco: EdiFIEO, 2015 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 12a Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

_________. Princípios fundamentais do Direito Constitucional. 2a Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

_________. O Poder Constituinte. 6a Edição. São Paulo: Saraiva, 2.012. 

_________.  Do Processo Legislativo. 6a Edição. São Paulo, Saraiva, 2012. 

_________. Poder Judiciário na Constituição de 1988: judicialização da política e 
politização da Justiça. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 198, p.2, 
out. 1994. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46407>.  
Acesso em: 10. Jan. 2019. 

FRANCO, Ari. Veto - Retratação - Sanção. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 70, p. 308-310, mai. 1962. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/23733/22488>.  

Acesso em: 17 Jan. 2019. 

GAY, Peter. Enlightment: an interpretation. Vol. 2: The Science of freedom. New York: 

Norton, 1977. 

GLISSEN, John: Uma introdução histórica ao direito. 2a Edição. Lisboa: Calouste 

Gulbekian, 1995 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14a Edição. São 

Paulo: Malheiros, 2010. 

HOBBES, Thomas. Do Cidadão. 2ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 



252 
 

HOGG, Peter W; BUSHELL, Allison A. The Charter Dialogue between Courts and 

Legislatures (or perhaps the Charter of Rights isn’t such a bad thing after all). In.: Osgood 

Hall Law Journal 35.1 (1.997), pp. 75-124. Disponível em: 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol35/iss1/2, Acesso em 13 de janeiro de 

2.019. 

HOGG, Peter W; THORNTON, Allison A. Bushell; WRIGHT, Wade K. Charter dialogue 

revisited – or “much ado about reforms”. In: Oosgode Hall Law Journal 45.1, 2007, pp. 1-

65. Disponível em: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol45/iss1/2. Acesso em 

13 de janeiro de 2.019. 

KEANE, John. Vida e Morte da Democracia. São Paulo: Edições 70, 2010. 

KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

LEWIS, Anthony. Liberdade para as ideias que odiamos, trad. Rosana Nucci. São Paulo: 

Aracati, 2011. 

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. 2a Edição. Barcelona: Ariel, 1976. 

MADISON, James. Federalist Paper no. 10. Disponível online em: 

http://en.wikisource.org/wiki/The_Federalist/10. Acesso em 31/08/2014. 

MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. 2a Edição. Cidade do México: Fondo 

de Cultura Económica, 2001. 

MANFREDI, Christopher P.; KELLY, James B.. Six Degrees of Dialogue: A Response to 

Hogg and Bushell. In: Osgoode Hall Law Journal 37.3, 1999, pp. 513-527. 

Disponível em: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol37/iss3/1  

Acesso em: 13/01/2019. 

MATHEN, Carissima. Dialogue theory, judicial review and judicial supremacy: a 

comment on “Charter Dialogue Revisted”. In: Osgoode Hall Law Journal 45.1, 2007, pp. 

125-146. 

Disponível em: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol45/iss1/6 

Acesso em: 13/01/2019. 

MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad: historia del constitucionalismo 

moderno. Madrid: Trotta, 1998. 



253 
 

MC ILWAIN, Charles Howard. Constitutionalism: Ancient and Modern. Indianapolis: 

Liberty Fund, 2007. 

MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 

_________. It’s all about the last word? Deliberative separation of powers. In: 

Legisprudence, Vol. 3, No. 1. 

Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1911822 

MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: 

comentários à Lei n. 9.882, de 3-12-1999. 1a Edição, 2a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2009. 

_________. O Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva et alii (orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2a Edição: Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. 

_________. Manual de Direito Constitucional, vol. 1. (O Estado e os Sistemas 

Constitucionais). 10a Edição. Coimbra: Coimbra, 2014. 

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de. Do Espírito Das 

Leis. São Paulo: Nova Cultural, p. 205. 

MORAES, Alexandre de. Poder Legislativo. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et alii 

(orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MORAIS, Carlos Blanco. Justiça Constitucional – Tomo II. Coimbra: Coimbra Editora, 

2011. 

NALINI, Renato. O Poder Judiciário na Constituição de 1.988. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva et alii (orgs). Tratado de Direito Constitucional - Vol. 1. 2a Edição. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 2.071. 

OSSA, Carlos Cruz-Coke. Instituciones Politicas y Derecho Constitucional. Santiago: 

Finis Terrae, 2009. 

OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The evolution of institutions for collective 

action. New York: Cambridge University Press, 1990. 



254 
 

_________. Understanding Institutional Diversity. Oxfordshire: Princeton University 

Press, 2005. 

PORTO, Walter Costa. 1937. 3a ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 

Técnicas, 2012.  

RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades Públicas. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

RESENDE, Fabricio Contato Lopes. Diálogo Institucional entre os Poderes Legislativo e 

Judiciário por meio do controle de constitucionalidade dos atos normativos do Congresso 

Nacional pelo STF no período de 1988 a 2013.  2.017. Tese (Doutorado em Direito) – 

Departamento de Direito do Estado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

ROBERTS, J.M. O livro de Ouro da História do Mundo: da pré-história à Idade 

Contemporânea. 2a Edição. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 

SABINE, George H. Historia de la teoria política. 3a edição. Cidade do México: Fondo de 

Cultura Económica, 2010. 

SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista: Filosofia Humanista de 

Direito Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. 

SCAFF, Fernando Facury. Se o Congresso não aprovasse o orçamento, teríamos 

um shutdown à brasileira? In: Revista Consultor Jurídico, 19 de fevereiro de 2019. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/contas-vista-congresso-nao-

aprovasse-orcamento-teriamos-shutdown. Acesso em 19 de fevereiro de 2019. 

SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Petrópolis: Vozes, 1992. 

SEN, Amartya. A ideia de Justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

_________. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010. 

_________. Inequality reexamined. Cambridge, Massachusetts: 1995 

SHAPIRO, Ian; HACKER-CORDÓN, Casiano (orgs.). Democracy’s Edges. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999. 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Considerações sobre o que é o terceiro estado. Disponível 

em: 

<http://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/904/course/section/2282/O_QUE_E_O_TERCE

IRO_ESTADO_Sieyes.pdf: 



255 
 

Acesso em: 22 de fevereiro de 2015. 

SILVEIRA E SILVA, Rafael; DE ARAUJO, Suely Mara Vaz Guimarães. Ainda vale a 

pena legislar: a atuação dos agenda holders no congresso brasileiro. In: Revista de 

sociologia e política, v. 21, nº 48, p.19-50. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v21n48/a02v21n48.pdf> 

Acesso em 13 de janeiro de 2.019. 

STRAUSS, Leo; CROPSEY, Joseph. Historia de la filosofía política. 3a Edição. Cidade 

do México: Fondo de Cultura Económica, 2010. 

SUNDFELD, Carlos Ari et al. Controle de constitucionalidade e judicialização: o STF 

frente à sociedade e aos Poderes. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, 2010. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America - De la démocratie en Amérique: A 

bilingual french-english edition. Trad., de James T. Schleifer. 4 vol. Indianápolis: Liberty 

Fund, 2009. 

URBINATI, Nadia. Representative democracy: principles and genealogy. Chicago: 

University of Chicago, 2006. 

VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Diálogo institucional, democracia e Estado de Direito: 

o debate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional sobre a interpretação 

da Constituição. 2.013. Tese (Doutorado em Direito) – Departamento de Direito do Estado 

– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. In: 115 Yale L.J., 

2006.  

Disponível em at: https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol115/iss6/3. Acesso em 14 de 

janeiro de 2019. 

 

 

 

 



256 
 

  



257 
 

ANEXO – LISTA DE DECISÕES DO STF ANALISADAS OU 

MENCIONADAS NO DECORRER DO TRABALHO 
 

ADI - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 

NÚMERO DO PROCESSO 
PERTINÊNCIA DA MATERIA COM O 

PRESENTE TRABALHO 

ADI 3685 

Interpretação conforme – modificação 

substantiva da Constituição em relação à 

normas eleitorais 

ADI 1946 

Inconstitucionalidade sem redução do texto 

– benefício previdenciário e auxílio 

maternidade 

ADI 3999 

Mutação constitucional – acréscimo de 

causa de perda de mandato parlamentar 

(infidelidade partidária) 

ADI 3114 

Impossibilidade de o proponente de projeto 

de lei de iniciativa extraparlamentar 

proceder com emenda; possibilidade de 

emenda pelos parlamentares 

ADI 2583 

Possibilidade de emenda pelos 

parlamentares em projeto de iniciativa 

extraparlamentar 

ADI 875 
Constitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade 

ADI 3682 
Constitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade 

ADI 2240 
Constitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade 
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ADI 1802 
Reserva de lei complementar em razão de 

interpretação sistêmica 

ADI 4071 
Ausência de hierarquia entre lei ordinária e 

lei complementar 
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ADPF – ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 
 

NÚMERO DO PROCESSO 
PERTINÊNCIA DA MATERIA COM O 

PRESENTE TRABALHO 

ADPF 132 Interpretação conforme – união homoafetiva 

ADPF 43 Impossibilidade da utilização de ADPF para 

análise do devido processo legislativo 

ADPF 45 Possibilidade de controle do veto legislativo 

por ADPF 

ADPF 330 Possibilidade de controle do veto legislativo 

por ADPF 

ADPF 372 Impossibilidade de controle do veto 

legislativo por ADPF 
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MI - MANDADOS DE INJUNÇÃO 

 

NÚMERO DO PROCESSO 
PERTINÊNCIA DA MATERIA COM O 

PRESENTE TRABALHO 

MI 712 Aplicação analógica para supressão de 

omissão legislativa (caso da greve dos 

servidores públicos) 

MI 278 Mora legislativa na regulamentação do 

Aviso Prévio Proporcional – comunicação 

ao Congresso Nacional 

MI 695 Mora legislativa na regulamentação do 

Aviso Prévio Proporcional – comunicação 

ao Congresso Nacional 

MI 943 Mora legislativa na regulamentação do 

Aviso Prévio Proporcional – Decisão aditiva 

regulamentadora da matéria 

MI 721 Possibilidade de proferição de decisões 

aditivas nos casos de omissão 
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MS - MANDADOS DE SEGURANÇA 

 

NÚMERO DO PROCESSO 
PERTINÊNCIA DA MATERIA COM O 

PRESENTE TRABALHO 

MS 33.694 Impossibilidade de controle jurisdicional do 

veto legislativo 

MS 24.138 Impossibilidade de controle jurisdicional 

das decisões interna corporis do legislativo 

MS 22.503 Impossibilidade de controle jurisdicional 

das decisões interna corporis do legislativo 

MS 22.183 Impossibilidade de controle jurisdicional 

das decisões interna corporis do legislativo 

MS 21.754 Impossibilidade de controle jurisdicional 

das decisões interna corporis do legislativo 

MS 34.530 MC Possibilidade de controle jurisdicional das 

decisões interna corporis do legislativo 

MS 20.257 Controle jurisdicional do devido processo 

legislativo – leading case 

MS 26.900 Possibilidade de impetração de Mandado de 

Segurança por parlamentar da outra casa 

legislativa (processo de cassação do 

Presidente do Senado Federal) 

MS 35.258 Possibilidade de impetração de Mandado de 

Segurança por parlamentar da outra casa 

legislativa (supressão de emenda da Câmara 

na tramitação de Medida Provisória havida 

no Senado Federal) 
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MS 33.193 Vício de iniciativa por falta de requisito 

substancial no projeto de lei (orçamento da 

Defensoria Pública) 

MS 27.931 Trancamento de pauta por medidas 

provisórias e a “doutrina Temer” 

MS 24.645 Controle preventivo de constitucionalidade 

do processo legislativo por afronta às 

limitações materiais de reforma à 

Constituição 

MS 33.193 Prevalência da modalidade de controle 

concentrado – perda de objeto do MS que 

visa a preservação do devido processo 

legislativo na hipótese de promulgação da 

lei 

 

 

OUTRAS AÇÕES 
 

NÚMERO DO PROCESSO 
PERTINÊNCIA DA MATERIA COM O 

PRESENTE TRABALHO 

Rcl. 4335 Eficácia erga omnes das decisões de 

controle difuso – crimes hediondos 

HC 82.959 Inconstitucionalidade da proibição de 

progressão de regime em caso de crimes 

hediondos 

Representação de Inconstitucionalidade 

432 

Controle jurisdicional da superação do veto 

 


