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RESUMO 

 

As principais críticas que a perspectiva do constitucionalismo político de Jeremy Waldron 
e Richard Bellamy lança em direção ao controle de constitucionalidade forte são 
fundamentadas na ideia de autogoverno, a qual não estaria presente quando as cortes 
constitucionais determinam uma interpretação vinculante aos demais poderes políticos. 
Ademais, tal vertente enfatiza a noção de igualdade política como elemento indispensável 
para as sociedades democráticas. Para o constitucionalismo político, a regra majoritária 
simples representa um importante mecanismo que impõe o igual respeito às visões 
políticas dos membros de um grupo. Apesar de aceitarem formas de controle de 
constitucionalidade que contam com a participação da manifestação parlamentar, os 
constitucionalistas políticos desconsideram a emenda constitucional como mecanismo para 
representar uma maneira de mitigar a supremacia judicial e possibilitar que haja uma 
participação mais significativa dos parlamentos na interpretação constitucional. No 
entanto, a partir do momento em que esses críticos recusam a análise em torno da 
potencialidade mitigatória da emenda, seus argumentos deixam de alcançar os sistemas 
jurídicos de controle forte com previsão de emenda constitucional. Em razão dessa lacuna 
teórica, a presente pesquisa partiu do seguinte problema: em que medida é possível analisar 
o controle de constitucionalidade de emenda constitucional a partir dos pressupostos 
democráticos do constitucionalismo político? Para tanto, demonstrou-se que o poder de 
reforma denota um poder singular, já que ele se diferencia tanto do poder constituinte 
originário como do poder constituído. No tocante às suas características, a possibilidade de 
exercício de emenda para a reversão da interpretação concedida previamente pelas cortes 
constitucionais significa um instrumento em face das críticas democráticas em torno do 
controle de constitucionalidade forte, já que as decisões judiciais poderiam ser reanalisadas 
mediante emenda. Entretanto, apesar desses pressupostos normativos democráticos em 
torno do poder de reforma, a mudança constitucional pode vir a ser reavaliada por uma 
instituição judicial em controle de constitucionalidade de emenda. Em razão disso, para 
que haja uma maior deferência em relação ao caráter democrático das emendas 
constitucionais, propôs-se uma forma de deliberação interna nas cortes que se dê a partir de 
maiorias qualificadas para o afastamento de emenda à constituição. Apesar da 
contrariedade dos constitucionalistas políticos às supermaiorias, concluiu-se que a possível 
desvantagem que eles veem na maioria qualificada para o parlamento não tem a mesma 
razão de ser para uma decisão judicial. A presunção da manutenção do status quo trazida 
pela regra de supermaioria, no controle de constitucionalidade de emenda, serve para 
tornar a decisão sobre o afastamento mais exigente, em razão da carga democrática que a 
emenda representa. 
 
 
Palavras-chave: Constitucionalismo político. Emendas constitucionais inconstitucionais. 
Supermaioria.  
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ABSTRACT 

 

The key criticisms of strong judicial review made by Jeremy Waldron and Richard 
Bellamy, from the perspective of political constitutionalism, are based on the ideal of self-
government, which they say is absent when the constitutional courts define an 
interpretation which is binding to the other political powers. Moreover, their emphatic 
opinion is that political equality is an indispensable element in democratic societies. The 
political constitutionalist theory holds that the rule for a simple majority represents an 
important mechanism which imposes equal respect for the political views of the members 
of a group. Although they accept methods of judicial review in which parliamentary 
opinions are taken into account, political constitutionalists ignore the fact that a 
constitutional amendment is a mechanism which can mitigate the supremacy of the courts 
and enable parliaments to have a bigger say in interpreting the constitution. However, 
when these critics refuse to accept the potential of amendments to provide such mitigation, 
they exclude the legal systems of strong judicial review with constitutional amendments. 
Because of this gap in the theory, this paper is intended to address the following issue: to 
what extent is it possible to analyze the judicial review of a constitutional amendment on 
the basis of the democratic assumptions of political constitutionalism? To answer this 
question I have shown that the amending power denotes a singular power, which differs 
both from the original constituent power and from the constituted power. A feature of this 
singular power is that amendments can be used to reverse a previous interpretation handed 
down by the constitutional courts, and this provides an answer to democratic criticism of 
strong judicial review, since the courts’ decisions can be reviewed upon an amendment. 
However, in spite of these democratic premises relating to the amending power, 
constitutional change can be reviewed by a judicial institution on the basis of judicial 
review of constitutional amendment. Accordingly, and in order for the democratic 
character of constitutional amendments to be treated with more deference, a form of 
internal deliberation by the courts has been proposed under which a super-majority can 
reject an constitutional amendment. Although political constitutionalists are opposed to 
super-majorities, the conclusion is that the possible disadvantage that they see in a 
qualified majority in parliament does not apply in the same way to a court decision. The 
presumption of maintenance of the status quo which a super-majority implies, when it 
comes to the judicial review of an amendment, serves to make a decision to reject the 
amendment more difficult, bearing in mind its democratic weight. 

  

Keywords: Political constitutionalism; Unconstitutional constitutional amendments; Super-
majority. 
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RIASSUNTO 
  

Le principali critiche che la prospettiva del costituzionalismo politico di Jeremy Waldron e 
Richard Bellamy rivolge verso il controllo della costituzionalità forte sono basate sull’idea 
di autogoverno, la quale non sarebbe presente quando le corti costituzionali determinano 
un’interpretazione vincolante agli altri poteri politici. Inoltre, questa linea enfatizza la 
nozione di uguaglianza politica come elemento alle società democratiche. Per il 
costituzionalismo politico, la regola maggioritaria semplice rappresenta un importante 
meccanismo che impone lo stesso rispetto alle visioni politiche dei membri di un gruppo. 
Sebbene accettino forme di controllo della costituzionalità che contano sulla partecipazione 
della manifestazione parlamentare, i costituzionalisti politici non considerano la riforma 
costituzionale un meccanismo che rappresenta un modo di mitigare la supremazia 
giudiziaria e rendere possibile una partecipazione più significativa dei parlamentari 
nell’interpretazione costituzionale. Tuttavia, dal momento in cui i critici rifiutano l’analisi 
intorno al potenziale di mitigazione dell’emendamento, non raggiungono i sistemi giuridici 
di forte controllo con previsione di riforma costituzionale. A causa di questa lacuna teorica, 
la presente ricerca è iniziata dal seguente problema: come è possibile analizzare il controllo 
della costituzionalità di uma reforma costituzionale a partire dalle presupposizioni 
democratiche del costituzionalismo politico? Per fare ciò, si è dimostrato che il potere della 
riforma denota un potere singolare, poiché differisce sia dal potere costituente originale sia 
dal potere costituito. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, la possibilità di esercizio 
dell’emendamento per la riversione dell’interpretazione concessa precedentemente dalle 
corti costituzionali significa uno strumento di fronte alle critiche democratiche sul 
controllo di costituzionalità forte, poiché le decisioni giudiziarie potrebbero essere 
riesaminate per mezzo di uma riforma. Tuttavia, nonostante queste presupposizioni 
normative democratiche sul potere della riforma, il cambiamento costituzionale può essere 
rivalutato da un’istituzione giudiziaria che controlla la costituzionalità dell’emendamento. 
Per questo, affinché ci sia una maggiore attenzione al carattere democratico degli 
emendamenti costituzionali, è stata proposta una forma di deliberazione interna nei 
tribunali che succeda a partire da maggioranze qualificate per la rimozione 
dell’emendamento alla costituzione. Nonostante l’opposizione dei costituzionalisti politici 
alle super maggioranze, si è concluso che l’eventuale svantaggio che vedono nella 
maggioranza qualificata per il parlamento non ha la stessa ragione d’essere per una 
decisione giudiziaria. La presunzione di mantenere lo status quo introdotto dalla regola 
della super maggioranza, nel controllo della costituzionalità della riforma serve a rendere 
la decisione sul distanziamento più esigente, a causa del peso democratico che 
l’emendamento rappresenta. 
  
  
Parole chiave: Costituzionalismo politico; Riforma costituzionali incostituzionali; super 
maggioranza. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As normas constitucionais formam o documento político-jurídico fundador de 

uma nova sociedade política e estabelecem a estrutura, os princípios e os direitos 

fundamentais regentes da vida coletiva futura daquela comunidade. Diante da pretensão de 

durabilidade temporal, uma constituição não pode ser considerada absolutamente acabada 

a partir de sua promulgação. Pelo contrário, ela precisa estar sempre aberta dentro do seu 

tempo, conectada com os desígnios daqueles submetidos aos seus ditames. Essa 

aproximação, entretanto, corresponde a uma das tarefas mais árduas que as instituições 

políticas enfrentam quando realizam interpretação constitucional, pois lidam com 

pretensões sociais permeadas pela diversidade e pelos desacordos inerentes a qualquer 

sociedade comprometida com a democracia.  

Contemporaneamente, o controle de constitucionalidade das leis exercido por 

órgãos judiciais não eleitos se estabeleceu como um importante mecanismo institucional 

para realizar a interpretação dessas normas constitucionais, principalmente dos direitos 

fundamentais. A presença de cortes e tribunais constitucionais na estrutura dos estados 

democráticos tornou mais complexo o jogo político que envolve a disputa pelo sentido da 

constituição. À lógica do processo político-parlamentar, acrescenta-se uma nova rodada 

decisória sobre o mesmo ato legislativo quando se executa o controle judicial de 

constitucionalidade. Nesse caso, a revisão judicial se desenvolve mediante raciocínio 

justificado com base em uma linguagem pertencente à tradição do direito constitucional e, 

também, por meio do compromisso com a jurisprudência. Em razão disso, os parlamentos 

não se apresentam como instituição exclusiva apta a vincular, mediante seus atos 

normativos, os atores públicos e a coletividade social, pois as decisões tomadas pelo 

controle judicial de constitucionalidade das leis também formam parte do parâmetro 

normativo que determina o respeito por parte dos atos infraconstitucionais.  

No entanto, o produto da interpretação constitucional parlamentar e judicial 

advém de instituições configuradas de modo diverso, principalmente em relação à 

constituição de seus membros. Por um lado, os parlamentos são compostos por porta-vozes 

da coletividade, eleitos mediante um processo eleitoral. De outro, as cortes e tribunais 

constitucionais são compostas por experts, designados por instrumentos não eleitorais 

diretos. Essa diferença representa o ponto de partida dos debates teóricos em torno da 
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legitimidade democrática do controle judicial de constitucionalidade das leis, pois o 

exercício dessa competência simboliza a contraposição entre as pretensões democráticas 

dos representantes e os limites a essa atuação reconhecidos por intermédio da revisão 

judicial.  

O desenvolvimento da teoria constitucional do século XX, defensora da 

legitimidade do controle judicial de constitucionalidade, contou com a influência de 

autores como Ronald Dworkin e Jürgen Habermas. Juntamente com outros pensadores, 

eles apontaram diversos benefícios do exercício dessa competência pelas cortes e tribunais 

constitucionais, como: a proteção das pré-condições da democracia, dos direitos das 

minorias e da vontade originária do povo constituinte; o funcionamento como poder de 

veto na separação dos poderes; a indicação dos seus membros dentro de um sistema 

democrático; a exteriorização de uma democracia argumentativa e a inclinação dos juízes à 

proteção dos princípios constitucionais, dentre outros. Essas vantagens possibilitaram o 

progresso da proteção dos direitos fundamentais bem como do regime democrático em 

diversas partes do mundo, pois o processo parlamentar não se encontra imune à captura de 

grupos políticos guiados exclusivamente pelo autointeresse. 

Não obstante os estudos direcionados à exploração das potencialidades 

democráticas das cortes e tribunais constitucionais, a presente pesquisa se desenvolve no 

sentido oposto, ou seja, a partir da análise dos argumentos dos autores críticos à 

legitimidade do controle judicial de constitucionalidade em sociedades democráticas. 

Nesse ponto, serão analisados os argumentos de Jeremy Waldron e Richard Bellamy, os 

quais podem ser classificados como pertencentes à corrente de pensamento do 

constitucionalismo político, principalmente em razão do realce concedido ao processo 

político-parlamentar na definição da abrangência dos direitos fundamentais. Optou-se por 

realizar um recorte de pesquisa restrito a Waldron e Bellamy, pois são autores 

contemporâneos, de tradições de pensamento distintas (liberal e republicana, 

respectivamente) e que têm pautado o debate teórico sobre a questão da legitimidade do 

controle de constitucionalidade.  

Frise-se, entretanto, que o tratamento dessa perspectiva não significa adesão à 

discussão em torno do problema da legitimidade da revisão judicial (legítimo v. não 

legítimo), dado que a teoria constitucional empregou significativa energia argumentativa 

nesse empreendimento. Diversamente de uma investigação sobre a legitimidade, esta 

pesquisa se direciona para uma leitura do controle de constitucionalidade a partir das 

críticas dos autores mencionados, a fim de demonstrar formas de potencializá-lo 
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democraticamente. Por essa razão, toma-se como ponto de partida a presença das cortes e 

tribunais constitucionais nos diversos sistemas constitucionais democráticos pelo mundo e 

se questiona em que medida o controle judicial de constitucionalidade pode ser exercido a 

partir da inclusão das críticas feitas pelo constitucionalismo político de Jeremy Waldron e 

Richard Bellamy? 

Para responder o problema da pesquisa, delimitou-se o objeto para testar a 

hipótese de que os argumentos críticos de Waldron e Bellamy, apesar de não rejeitarem a 

revisão judicial por completo e se inclinarem para formas de controle que incluam a 

manifestação parlamentar, deixam de enfrentar o potencial mitigatório que a emenda 

constitucional teria em face da atuação da interpretação constitucional das cortes e 

tribunais constitucionais. Essa lacuna acoberta um problema de desafios específicos 

decorrentes das limitações procedimentais e materiais ao poder de reforma e do exercício 

de controle de constitucionalidade de emenda constitucional. Se a revisão judicial de 

legislação infraconstitucional já representa uma tensão entre democracia e 

constitucionalismo, com maior razão se deduz que o controle de constitucionalidade de 

emenda constitucional constitui um nível intensificado desse embate. No entanto, 

conforme se demonstrará nesta pesquisa, essa discussão não está presente no referencial 

teórico de Waldron e Bellamy. Ao não abordarem a situação das emendas, o 

constitucionalismo político deixa de fora a explicação sobre o modo de atuação de cortes e 

tribunais constitucionais em torno da revisão judicial de emenda constitucional. Diante 

disso, a presente pesquisa aborda as especificidades relativas ao controle de 

constitucionalidade de emenda constitucional e, estritamente, analisa as regras de votação 

majoritária simples e qualificada que as cortes e tribunais constitucionais utilizam para a 

declaração de inconstitucionalidade de emenda.  

O modelo argumentativo empregado para alcançar esse empreendimento teórico 

se baseia na leitura do controle de constitucionalidade a partir das debilidades democráticas 

apontadas pelo constitucionalismo político. Além disso, tem por objetivo a explicação dos 

fatores que contribuem para o exercício do controle de constitucionalidade de emenda 

constitucional deferente às qualidades do processo político-parlamentar. No tocante aos 

procedimentos metodológicos, a pesquisa é essencialmente bibliográfica, todavia, faz uso 

de pesquisa empírica quantitativa e qualitativa para tratar das especificidades brasileiras 

em relação ao emendamento à Constituição (1988 a 2016) e ao comportamento do 

Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade de emenda constitucional.  
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A partir dessa metodologia, tem-se o seguinte plano de trabalho: o primeiro 

capítulo descreve os argumentos e as premissas teóricas de Waldron e Bellamy. Com esse 

detalhamento, identificam-se os pontos de concessão que eles fazem à revisão judicial e se 

revela a importante lacuna sobre o papel da emenda constitucional nos desenhos 

institucionais democráticos.  

O recorte metodológico sobre a emenda constitucional tem suas razões 

explicitadas a partir do segundo capítulo, quando, tanto o poder constituinte originário, 

como o poder de reforma, são analisados sob perspectivas democráticas relacionadas aos 

diferentes níveis de engajamento deliberativo na produção normativa. Paralelamente à 

discussão de caráter normativo, apresenta-se investigação empírica em torno das 

características das emendas constitucionais no Brasil desde a Constituição de 1988.  

Por fim, o terceiro capítulo enfrenta as dificuldades na assunção do controle de 

constitucionalidade de emenda constitucional, principalmente em face de limites materiais 

explícitos e implícitos. Nesse ponto, a jurisprudência comparada serve de auxílio para 

esclarecimento da intensidade da interferência judicial na emenda.  Quanto ao Brasil, são 

expostos dados empíricos sobre: os argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal 

para assumir o controle de emenda; as ações diretas de inconstitucionalidade com objeto a 

emenda constitucional e as respectivas cláusulas pétreas protegidas.  

Encerra-se a pesquisa com a indicação de uma proposta normativa para o controle 

de emenda por meio da investigação em torno da utilização do quórum supermajoritário na 

deliberação interna das cortes e tribunais constitucionais. Esse mecanismo corresponde a 

um instrumento essencialmente formal, isso significa dizer que a via democrática eleita 

para o controle de emenda não invoca a assunção de determinado método de interpretação 

constitucional, porque se assume que as escolhas interpretativas estão sujeitas a uma certa 

discricionariedade judicial, não autorizada pela regra formal de quórum de votação.  

Não obstante o diálogo com a realidade nacional, os argumentos desenvolvidos na 

tese pretendem explicar os ordenamentos constitucionais autorizadores do controle judicial 

de constitucionalidade de emenda constitucional, os quais declaram a inconstitucionalidade 

por método agregativo de votos. Por essa razão, as discussões nacionais são tratadas em 

itens específicos do trabalho.  

Por fim, a democratização do controle de constitucionalidade compreendida neste 

trabalho encontra-se relacionada com a valorização do processo político dos parlamentos e 

com a ideia de desacordo institucional, na qual cortes e parlamentos dependem de 

mecanismos para exteriorizarem o dissenso entre suas decisões em torno da interpretação 
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constitucional. Esses dois elementos não compõem toda a potencialidade reconhecida pelas 

diversas teorias democráticas dos instrumentos de participação política não 

institucionalizados formalmente. A despeito desse caráter restrito, o conceito de 

democratização adotado serve para permear as diversas instituições políticas de sentido 

comprometido com a democracia.  
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CONCLUSÃO 

 

O principal mérito que a perspectiva do constitucionalismo político proporcionou 

à teoria constitucional contemporânea corresponde à desmistificação do controle judicial 

de constitucionalidade forte como instrumento indispensável para o avanço de direitos 

fundamentais em sociedades democráticas. Isso porque, autores como Jeremy Waldron e 

Richard Bellamy, ressaltam que as cortes constitucionais compartilham da mesma 

falibilidade presente nas instituições parlamentares. Os direitos que estão em jogo em uma 

disputa sobre a interpretação constitucional são objeto de desacordo constitutivo das 

democracias, por essa razão, importa, com maior ênfase, a abertura ao dissenso 

institucional, ao invés da confiança no acerto de uma única instituição. Ao assumir essa 

premissa, a presente pesquisa buscou evadir-se do debate em torno da instituição legítima 

para realizar a interpretação constitucional e se direcionou para as democracias existentes 

com cortes constitucionais assentadas na estrutura política.  

No entanto, o resgate que o constitucionalismo político ensejou em favor dos 

parlamentos se insere em um lapso temporal de crescente desconfiança nessas instituições. 

Dentre outros fatores, a crise de representação parlamentar presente em várias partes do 

mundo decorre das consequências da globalização para as instituições políticas nacionais, 

pois as decisões mais importantes que repercutem na vida das pessoas encontram-se, cada 

vez mais, sediadas fora das instituições tradicionais, como os parlamentos. A globalização 

econômica favoreceu o policentrismo decisório concorrente com o Estado nacional, como 

é o caso da atuação de cortes internacionais e organizações multilaterais. Em razão disso, 

os espaços públicos nacionais de deliberação conjunta se enfraquecem, pois as decisões 

políticas são pulverizadas entre diversos atores comunitários, privados e supranacionais.  

 Além disso, as críticas às deficiências democráticas identificadas pelo  

constitucionalismo político na atuação das cortes constitucionais são limitadas a uma 

leitura de accountability com ênfase no processo eleitoral e parlamentar, ou seja, a revisão 

judicial não se enquadraria em sociedades democráticas comprometidas com o desacordo, 

pois as cortes constitucionais tomam decisões políticas (interpretação constitucional dos 

direitos fundamentais) por meio de indivíduos não detentores da legitimidade eleitoral e 

não sujeitos à diversidade de opiniões presente nos parlamentos. Nesse último aspecto, 

Jeremy Waldron ressalta a institucionalização da oposição como instrumento da 

exteriorização do dissenso na formação da política ordinária e Richard Bellamy destaca o 
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papel dos partidos políticos na promoção do debate de interesses diversos, tanto nas 

eleições como no processo legislativo. A perspectiva de Waldron e Bellamy, no entanto, 

deixa de enfrentar os desafios impostos pela teoria da representação democrática 

contemporânea em relação ao processo eleitoral e à participação popular que ocorre fora 

das instituições formais de poder. Ademais, principalmente em Waldron, o exercício de 

accountability horizontal externo entre poderes, não está presente como argumento 

potencialmente vantajoso às cortes constitucionais. Verifica-se, contudo, que Richard 

Bellamy se encontra mais próximo dessa associação, pois seu arranjo político republicano, 

ao garantir a “oitiva da outra parte”, demanda a potencialização dos mecanismos de 

controle recíproco (horizontais) de poder.  

A presente pesquisa se desenvolveu a partir da lacuna teórica relativa ao papel da 

emenda constitucional na perspectiva de Waldron e Bellamy. Ao se seguir a linha de 

raciocínio desses autores de aceite do desempenho da revisão judicial, desde que aberta a 

respostas legislativas, esperava-se deles alguma análise em torno da emenda constitucional 

como instrumento para os parlamentos reverterem o entendimento das cortes 

constitucionais e, com isso, relativizar a supremacia judicial do controle de 

constitucionalidade. Entretanto, em razão das exigências supermajoritárias para a 

aprovação de emenda constitucional, Waldron e Bellamy não reconhecem o caráter 

democrático no processo de mudança constitucional. Segundo esses autores, a regra de 

supermaioria não concede tratamento equânime das opiniões em disputa, pois favorece a 

manutenção do status quo, ao exigir maiores esforços políticos (maioria qualificada) dos 

apoiadores da alteração constitucional. No entanto, quando deixam de explorar a emenda 

constitucional, Waldron e Bellamy limitam a abrangência dos seus argumentos, uma vez 

que a emenda constitucional representa um importante instrumento político disseminado 

nos diversos ordenamentos constitucionais do mundo.  

A partir desse ponto de partida, a presente investigação demonstrou que as críticas 

elaboradas pelo constitucionalismo político de Jeremy Waldron e Richard Bellamy 

impõem um controle de constitucionalidade que compartilhe a interpretação constitucional 

com o parlamento. No tocante ao controle de emenda constitucional, essa deferência pode 

ser dada mediante a regra de supermaioria na decisão que reconhece a 

inconstitucionalidade de emenda.  

Portanto, dentre as contribuições essenciais apresentadas por essa pesquisa à 

teoria constitucional contemporânea que se dedica à análise do tema, encontram-se:  
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1ª) Reforço da natureza distinta do poder de reforma: o poder de reforma 

constitucional representa o poder constituinte derivado e se distingue, tanto do poder 

constituinte originário, como dos poderes constituídos. Não significa poder constituinte 

originário, pois não tem a características da incondicionalidade jurídica e também não 

busca fundar uma nova ordem constitucional. Não se enquadra, ainda, como poder 

constituído, pois objetiva a alteração das normas constitucionais, hierarquicamente 

superiores à normas ordinárias dos poderes constituídos. O poder de reforma encontra-se 

limitado apenas pelas restrições procedimentais e, quando presentes, pelos conteúdos 

eleitos pelo constituinte originário como não alteráveis mediante emenda. Desse modo, o 

poder de reforma reside em uma zona intermediária entre o constituinte originário e os 

poderes constituídos. Por essa razão, demanda um engajamento deliberativo diverso, 

superior aos poderes constituídos, em um momento constitucional exclusivo para a 

emenda.  

2ª) Tensão específica do controle de constitucionalidade de emenda 

constitucional: o estabelecimento de limites ao poder de reforma enseja o enfrentamento da 

questão em torno da forma pela qual tais restrições serão sancionadas pelas instituições 

políticas. Conforme demonstrado na pesquisa, alguns países abrem mão do exercício dessa 

competência pelas cortes constitucionais (EUA e França), já outros, independentemente de 

previsão constitucional expressa, acolheram o controle de constitucionalidade de emenda 

constitucional por intermédio de interpretação dada pelas próprias cortes (Alemanha, Índia, 

Colômbia e Brasil). Subjacente a essa atuação judicial, existe uma tensão particular entre 

constitucionalismo e democracia não captada pelo constitucionalismo político. Quando as 

cortes constitucionais realizam o controle de emenda sob a justificativa de proteção à 

identidade ou estrutura constitucional, elas definem o limite que caracterizar um novo 

poder constituinte originário. Essa colisão se torna ainda mais exacerbada a partir do 

momento em que as cortes passam a proteger os limites implícitos ao poder de reforma.  

3ª) Controle de constitucionalidade de emenda não identitário com controle de 

constitucionalidade de norma infraconstitucional: em face da especificidade democrática 

do poder de reforma e das tensões que o seu controle revela, o exercício dessa competência 

não pode ser equiparado ao controle de constitucionalidade de legislação 

infraconstitucional, pois são objeto com naturezas distintas, em que a carga democrática 

está presente com maior vigor na emenda constitucional. Por essa razão, o controle de 

constitucionalidade de emenda não identitário simboliza a decorrência necessária da 

assunção das duas contribuições anteriores. Dentre as diversas formas de se delimitar um 
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arranjo próprio para o controle de emenda, a presente pesquisa optou pela defesa da 

supermaioria para o reconhecimento da inconstitucionalidade de emenda constitucional. A 

regra de supermaioria, conforme mencionado, se consubstancia em um mecanismo de 

decisão que favorece uma das opções em debate, qual seja, a manutenção do status quo. 

Se, por um lado, essa característica não trata de forma equânime os representantes no 

momento da votação de uma emenda constitucional, de outro, não há qualquer violação à 

igualdade de opiniões nas cortes, pois elas não atuam em uma base representacional. A 

presunção de manutenção do status quo no controle de emenda configura respeito e 

deferência aos pressupostos normativos democráticos desse ato fruto do poder constituinte 

derivado. Subjacente a esse argumento, portanto, demonstrou-se que um elemento não 

democrático para o constitucionalismo político (regra de supermaioria) pode ser 

desenvolvido em favor do próprio constitucionalismo político, quando aplicado no âmbito 

do controle de constitucionalidade de emenda.  

Cada uma dessas contribuições teóricas, no entanto, quando direcionadas para a 

dinâmica institucional brasileira, precisam levar em conta as seguintes peculiaridades 

nacionais, respectivamente: 

 1ª) O emendamento nacional pós 1988 se caracterizou pela constância de sua 

ocorrência (alta taxa de emendas) e, em seu conteúdo, pela constitucionalização de um 

elevado número de políticas de governo. Esse fato gerou a trivialização do momento 

específico do poder de reforma, obscurecendo, assim, sua natureza diversa em relação aos 

poderes constituídos. Ademais, a potencialidade democrática da emenda constitucional no 

Brasil sofre pela ausência de previsão constitucional de participação popular, tanto na 

propositura, como na aprovação do ato.  

2ª) O Supremo Tribunal Federal, ao assumir a competência para o controle de 

constitucionalidade de emenda constitucional em razão da proteção às cláusulas pétreas, 

abriu caminhos para que os limites constitucionais explícitos ao poder de reforma fossem 

judicialmente tutelados. A pesquisa empírica sobre o comportamento decisório do 

Supremo Tribunal Federal apurou a prevalência das decisões concessivas de medida 

cautelar em comparação às denegatórias, as quais se encontram inseridas em um contexto 

mais amplo de declínio no tempo. Esses números indicam que as emendas constitucionais, 

quando questionadas em ADI, tendem a ser substituídas por um provimento judicial mais 

célere, o qual é mantido no julgamento final dessas ações, quando elas não perdem seu 

objeto. A maioria das cautelares prejudicadas são fundamentadas no art. 12, da Lei nº 

9.868/99, o qual representa um instrumento excepcional de celeridade. No entanto, o STF, 
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ao estabelecer uma prática rotineira, tem desvirtuado esse instrumento processual de 

remessa do caso ao Plenário. Com isso, a Corte fomenta a indecidibilidade dos casos por 

conta da sobrecarga de processos presentes no órgão.  

Além disso, ao interpretar a cláusula pétrea “direitos e garantias individuais”, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu, com a autorização do art. 5º, § 2º da Constituição 

Federal, a presença de direitos fundamentais explícitos e implícitos por todo o texto 

constitucional. Por essa razão, aderiu a uma concepção ampla de cláusulas pétreas, restrita, 

apenas, à proteção do seu núcleo essencial. Essa medida de contenção, entretanto, mostra-

se presente somente após um percurso interpretativo prévio de assunção da competência do 

controle de constitucionalidade de limites formais/materiais e explícitos/implícitos à 

emenda constitucional. Ainda que esses obstáculos precedentes fossem afastados, não se 

pode deixar de considerar que a ideia de proteção limitada ao núcleo essencial das 

cláusulas pétreas provém de interpretação judicial, a qual depende da composição dos 

membros do STF que sustentem essa visão no tempo. Essa crítica também é cabível em 

relação às técnicas interpretativas de decisão utilizadas pelo STF para relativizar a força 

vinculante dos seus pronunciamentos em controle de constitucionalidade geral.  

Nota-se, assim, que a interferência do Supremo Tribunal Federal no âmbito das 

emendas constitucionais decorre de um movimento expansivo próprio, resultante de 

interpretação judicial, mas, também, decorrente de instrumentos constitucionalmente 

previstos, como o art. 5º, § 2º. Assim, na esteira da jurisprudência da Corte, a tensão entre 

constitucionalismo e democracia que a Constituição Federal de 1988 incorpora, ao menos 

na questão específica dessa pesquisa, se resolve por meio da domesticação dos impulsos 

democráticos em prol do que o STF determina como norma constitucional.  

3ª) A diferenciação entre o controle de constitucionalidade de emenda e de norma 

infraconstitucional não está presente de maneira significativa na atuação do Supremo 

Tribunal Federal. Ao se somar o caráter aberto e implícito das cláusulas pétreas “direitos e 

garantias individuais” com as demais disposições do art. 60, § 4º, as normas de referência 

para a compatibilidade entre emenda e Constituição se tornam consideravelmente extensas. 

Ocorre que a amplitude do parâmetro constitucional se caracteriza como um elemento do 

controle de constitucionalidade das leis, as quais estão subordinadas a todas as normas 

formalmente constitucionais. A partir do momento em que as cláusulas pétreas são 

entendidas pelo STF como potencialmente abrangentes, os controles de emenda e de lei 

tornam-se praticamente indistinguíveis, apesar da diferença normativa do objeto de revisão 

judicial. Conforme mencionado, técnicas interpretativas possuem eficácia limitada para 
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moderar a atuação do controle de constitucionalidade, pois dependem, essencialmente, de 

uma atitude deferente por parte dos membros que compõem o STF. Nesse sentido, tais 

técnicas podem não contribuir para propiciar um controle de constitucionalidade não 

identitário. No âmbito da Corte, a tese de supermaioria para afastamento da emenda 

constitucional do ordenamento jurídico traz consigo um desafio adicional em razão dos 

diversos estudos empíricos recentes descortinando a atuação isolada e cada vez mais 

individual dos Ministros, tornando o colegiado um órgão progressivamente deserto e 

menos deliberativo.  

Em suma, as peculiaridades nacionais demonstram que as emendas 

constitucionais e seu controle de constitucionalidade no Brasil estão distantes dos 

pressupostos normativos indicados nessa pesquisa. Não obstante, eles servem para guiar as 

futuras alterações nesses institutos a fim de potencializar os elementos democráticos no 

interior do sistema constitucional nacional.  
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APÊNDICE A – Procedimentos metodológicos 
 

 

Para compor o universo de decisões utilizadas na presente pesquisa, o primeiro 

recorte metodológico relaciona-se com o tipo de ação objeto de controle de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Optou-se apenas pelas ações 

diretas de inconstitucionalidade (art. 102, I, a, da Constituição Federal) que tinham como 

objetivo o questionamento em torno de emenda constitucional aprovada pelo Congresso 

Nacional. Isso significa dizer que foram excluídas as ações que se insurgiam contra 

emenda às constituições estaduais bem como não abrange os mandados de segurança em 

face de projeto de emenda constitucional. No tocante ao lapso temporal, a pesquisa inclui 

todo o período constitucional pós 1988 até 31/12/16. Apesar do grande lapso de tempo, a 

primeira hipótese sugeria que não haveria um grande número dessas ações que 

impossibilitasse o estudo sobre todas elas individualmente. Tal indicação fora confirmada 

durante a pesquisa e, por essa razão, possibilitou que o aspecto temporal se mantivesse 

durante todo o período de vigência da atual Constituição. A primeira medida tomada no 

sentido da colheita dos dados correspondeu à utilização do portal do Supremo Tribunal 

Federal na internet (www.stf.jus.br), nessa página acessei o menu “Pesquisa de 

Jurisprudência” entre os dias 4 e 5 de maio de 2016 e repetido em 4 de março de 2017. 

Selecionei os termos “emenda”, “constitucional” e “adi”, por meio do operador booleano 

“e”. A partir dessa delimitação, foram apresentados 1.369 acórdãos, os quais não foram 

analisados individualmente em razão do elevado número. Por essa razão, optou-se por 

delimitar ainda mais os termos da pesquisa com o acréscimo da expressão “congresso 

nacional”. A razão para essa escolha reside no fato de que os primeiros acórdãos apurados 

tinham como requerido o Congresso Nacional, já que é este órgão o responsável pela 

promulgação de uma emenda constitucional, nos termos do art. 60, § 3º da Constituição 

Federal. Considerando que o levantamento poderia não estar completo, o segundo passo 

consistiu na utilização da ferramenta “Solicitação de Pesquisa”. Tal como previsto no 

referido site, essa ferramenta tem como finalidade “auxiliar o usuário em sua pesquisa 

jurisprudencial, quando não obtenha sucesso em tentativas realizadas na página de 

pesquisa disponível na internet”, por meio de preenchimento de um formulário com as 

diretrizes para a pesquisa. Encaminhei solicitação com o seguinte teor: “rol de todas as 

ADI’s ajuizadas após a Constituição de 1988 que tiveram como objeto a 

inconstitucionalidade de Emenda Constitucional até os dias de hoje”. Com a resposta, 
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realizei a coleta das ações pertinentes à delimitação metodológica proposta, formando, 

assim, a base de dados exposta na presente pesquisa. Frise-se que algumas ações 

impugnavam a mesma emenda, mesmo assim, o levantamento as considerou 

individualmente. Além disso, por se tratar de uma pesquisa ao portal do STF na internet, 

não é possível a referência a acórdãos não publicados naquela página eletrônica, demais 

ressalvas sobre a plataforma eletrônica do STF podem ser encontradas no trabalho de Fabia 

Veçoso e outros (2014). Aos resultados desses levantamentos foram utilizados as seguintes 

pesquisas como elemento de contraprova: Laio Correia Morais (2011), Alexandre Araújo 

Costa e Juliano Zaiden Benvindo (2014) e Flávia Danielle Santiago Lima e Tassiana 

Moura de Oliveira (2017). 
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APÊNDICE B - Emendas constitucionais por Título da CF/88 
 

 
T. I T. II T. III T. IV T. V T. VI T. VII T. 

VIII 
T. IX T. X  

 4 1 3 18 3 6 11 6 10 

 16 3 16 19 19 7 14 7 12 

 20 5 18 20 20 9 19 19 14 

 23 8 19 41 29 13 20 20 17 

 28 14 20 77 33 19 29 28 21 

 45 15 22 82 37 33 36 32 27 

 52 16 23  39 40 41 81 29 

 53 18 24  40 42 42  30 

 54 19 30  41 49 47  31 

 72 20 32  42  48  37 

 90 25 35  44  51  38 

  29 37  45  53  40 

  34 41  55  59  42 

  41 42  75  63  43 

  42 45  84  65  53 

  45 50  85  66  54 

  46 61  86  71  56 

  47 62  87  85  57 

  49 69    86  59 

  53 74      60 

  58 76      62 

  69 80      68 

  85 92      73 

  88 94      78 

         80 

         83 

         87 

         88 

         89 

         93 

         94 

         95 
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APÊNDICE C  - Autores das PEC’s convertidas em emenda 
 
 

 
EMENDA Nº/DATA PRESIDENTE LEGISLATIVO 

01 - 31/3/1992  PEC 5/89 

02 - 25/8/1992  PEC 51/90 

03 - 17/3/1993  PEC 48/91 

04 - 14/9/1993  PEC 45/91 

05 - 15/8/1995 PEC 4/95   

06 - 1508/1995 PEC 5/95   

07 - 15/8/1995 PEC 7/95   

08 - 15/8/1995 PEC 3/95   

09 - 9/11/1995 PEC 6/95   

10 - 4/3/1996 PEC 163/95   

11 - 30/4/1996   PEC 182/94 

12 - 15/8/1996   PEC 256/95 

13 - 21/8/1996   PEC 48/95 

14 - 12/9/1996 PEC 233/95   

15 - 12/9/1996   PEC 41/91 

16 - 4/6/1997   PEC 1/95 

17 - 22/11/1997 PEC 449/97   

18 - 5/2/1998 PEC 338/96   

19 - 4/6/1998 PEC 173/95   

20 - 15/12/1998 PEC 33/95   

21 - 18/3/1999   PEC 637/99 

22 - 18/3/1999 PEC 526/97   

23 - 2/9/1999 PEC 626/98   

24 - 9/12/1999   PEC 33/99 

25 – 14/2/2000   PEC 627/98 

26 - 14/2/2000   PEC 601/98 

27 - 21/3/2000 PEC 85/99   

28 - 25/5/2000   PEC 07/99 

29 - 13/9/2000   PEC 82/95 

30 - 13/9/2000   PEC 407/96 

31 -14/12/2000   PEC 249/00 

32 - 11/9/2001   PEC 472/97 

33 - 11/12/2001 PEC 277/00   

34 - 13/12/2001   PEC 308/96 

35 - 20/12/2001   PEC 610/98 

36 - 28/5/2002   PEC 203/95 

37 - 12/6/2002 PEC 407/01   

38 - 12/6/2002 PEC 289/00   

39 - 19/12/2002   PEC 559/02 

40 - 29/5/2003   PEC 53/99 
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41 - 19/12/2003 PEC 40/03   

42 - 19/12/2003 PEC 41/03   

43 – 15/4/2004   PEC 254/00 

44 - 30/6/2004 PEC 228/04   

45 - 30/12/2004   PEC 96/92 

46 - 5/5/2005   PEC 575/98 

47 - 5/7/2005   PEC 227/04 

48 - 10/8/2005   PEC 306/00 

49 - 8/2/2006   PEC 199/03 

50 - 14/2/2006   PEC 347/96 

51 - 14/2/2006   PEC 7/03 

52 - 8/3/2006   PEC 548/02 

53 - 19/12/2006   PEC 536/97 

54 - 20/9/2007   PEC 272/00 

55 - 20/9/2007 PEC 58/07   

56 - 20/12/2007 PEC 50/07   

57 - 18/12/2008   PEC 495/06 

58 - 23/9/2009   PEC 336/09 

59 - 11/11/2009   PEC 277/08 

60 - 11/11/2009   PEC 483/05 

61 - 11/11/2009   PEC 324/09 

62 - 9/12/2009   PEC 351/09 

63 - 4/2/2010   PEC 391/09 

64 - 4/2/2010   PEC 47/03 

65 - 13/7/2010   PEC 138/03 

66 - 13/7/2010   PEC 413/05 

67 - 22/12/2010   PEC 507/10 

68 - 21/12/2011 PEC 61/11   

69 - 29/03/2012   PEC 445/09 

70 - 29/03/2012   PEC 270/08 

71 - 29/11/2012   PEC 416/05 

72 - 2/4/2013   PEC 478/10 

73 - 6/6/2013   PEC 544/02 

74 - 6/8/2013   PEC 207/12 

75 - 15/10/2013   PEC 98/07 

76 - 28/11/2013   PEC 349/01 

77 - 11/2/2014   PEC 293/13 

78 - 14/5/2014   PEC 346/13 

79 - 27/5/2014   PEC 111/11 

80 - 4/6/2014   PEC 247/13 

81 - 5/6/2014   PEC 438/01 

82 - 16/7/2014   PEC 55/11 

83 - 5/8/2014 PEC 103/11   

84 - 2/12/2014   PEC 426/14 

85 - 26/2/2015   PEC 290/13 
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86 - 17/3/2015   PEC 358/13 

87 - 16/4/2015   PEC 197/12 

88 - 7/5/2015   PEC 457/05 

89 - 15/9/2015   PEC 368/09 

90 - 15/9/2015   PEC 90/11 

91 -18/2/2016   PEC 182/07 

92 - 12/7/2016   PEC 11/2015 

93 - 8/9/2016   PEC 4/2015 

94 - 15/12/2016   PEC 233/2016 

95 - 15/12/2016 PEC 241/2016   
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APÊNDICE D – Dados dos julgamentos das ADI’s de emenda pelo STF 
 

 
ADI EMENDA 1 2 3 4 5 6 7 8 

829 EC 2/92  X    X   

830 EC 2/92   X   X   

833 EC 2/92  X    X   

913 EC 3/93   X    X  

926 EC 3/93 X      X  

939 EC 3/93 X    X    

949 EC 3/93   X    X  

1420 EC 10/96  X     X  

1497 EC 12/96  X     X  

1501 EC 12/96   X    X  

1749 EC 14/96  X     X  

1805 EC 16/97  X      X 

1946 EC 20/98 X    X    

2024 EC 20/98  X    X   

2031 EC 21/99 X    X    

2047 EC 19/98   X    X  

2096 EC 15/98        X 

2135 EC 19/98 X       X 

2159 EC 19/98   X    X  

2242 EC 20/98   X    X  

2356 EC 30/00 X       X 

2362 EC 30/00 X       X 

2395 EC 15/98      X   

2666 EC 37/02    X  X   

2673 EC 37/02    X  X   

2732 EC 29/00    X  X   

2760 EC 20/98    X   X  

2883 EC 20/98    X   X  

3099 EC 41/03   X    X  

3104 EC 41/03    X  X   

3105 EC 41/03    X X    

3128 EC 41/03    X X    

3133 EC 41/03    X    X 

3138 EC 41/03    X  X   

3143 EC 41/03    X    X 

3172 EC 41/03    X   X  

3184 EC 41/03    X    X 

3291 EC 41/03    X   X  

3297 EC 41/03    X    X 

3308 EC 41/03    X    X 

3363 EC 41/03    X    X 
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3367 EC 45/04    X  X   

3395 EC 45/04 X       X 

3472 EC 45/04 X      X  

3684 EC 45/04 X       X 

3685 EC 52/06    X X    

3686 EC 52/06    X   X  

3843 EC 45/04   X    X  

3854 EC 41/03 X       X 

3855 EC 41/03    X    X 

3867 EC 41/03    X   X  

3872 EC 41/03    X    X 

3998 EC 41/03    X    X 

4014 EC 41/03        X 

4307 EC 58/09 X    X    

4357 EC 62/09    X X    

4372 EC 62/09    X   X  

4400 EC 62/09    X   X  

4425 EC 62/09    X X    

4802 EC 41/03        X 

4803 EC 41/03        X 

4887 EC 41/03    X    X 

4888 EC 41/03    X    X 

4889 EC 20/98    X    X 

5017 EC 73/13 X       X 

5296 EC 74/13  X      X 

5316 EC 88/15 X       X 

5497 EC 91/16    X    X 

5595 EC 86/15        X 

5633 EC 95/16        X 

 
 
 
Legenda:  

 
1 – Cautelar deferida 
2 – Cautelar indeferida 
3 – Cautelar prejudicada 
4 – Cautelar prejudicada: art. 12, da Lei nº 9.868/99 
5 – Julgamento procedente do pedido 
6 – Julgamento improcedente do pedido 
7 – Julgamento sem resolução do mérito 
8 – Processo em andamento  
 
 
 
 


