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RESUMO

ALMEIDA, Leonardo Souza Santana. A experiência das audiências públicas no Supremo 
Tribunal  Federal  como  instrumento  de  ampliação  do  círculo  de  intérpretes  da 
Constituição. 2011. 139f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação 
em  Direito,  Centro  de  Ciências  Jurídicas  /  FDR,  Universidade  Federal  de  Pernambuco, 
Recife, 2011.

Nesta  dissertação,  analisamos  o  instituto  processual  da  audiência  pública,  introduzido  no 
direito brasileiro pelas Leis nºs 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam os processos de controle 
concentrado de constitucionalidade. Tal análise é feita a partir da experiência do Supremo 
Tribunal Federal na utilização deste instrumento. Contamos, até a entrega da dissertação, com 
5  (cinco)  audiências  públicas  realizadas,  sendo  que  em  3  (três)  delas  foram  proferidos 
julgamentos pelo Tribunal.  Como pretendemos apreender  se os argumentos desenvolvidos 
pelos participantes da audiência foram incorporados aos votos dos Ministros, fizemos esse 
corte metodológico e analisamos apenas as audiências realizadas nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade  (ADI)  3510  e  da  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito 
Fundamental  (ADPF)  101,  bem  como  a  audiência  pública  da  saúde.  Trata-se  de  tema 
relacionado  à  jurisdição  constitucional,  o  que  torna  imprescindível  a  análise  prévia  dos 
conflitos  entre  esta  e  a  democracia  e  o  princípio  da  separação  dos  poderes.  A teoria  da 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, de Peter Häberle, constitui o marco teórico 
do  nosso  trabalho,  diante  da  ampliação  dos  instrumentos  de  informação  dos  juízes 
constitucionais  proporcionada  pelo  mecanismo  das  audiências  públicas.  A utilização  das 
audiências  públicas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  coincide  com  o  movimento  de 
protagonismo e ativismo judicial do referido Tribunal, que nos últimos anos vem julgando 
casos envolvendo discussões acerca do conteúdo normativo dos direitos fundamentais e da 
definição de políticas públicas, que antes eram confiados aos poderes ditos políticos. Nos 
casos específicos das audiências públicas analisadas, ressaltamos que discussões acerca dos 
direitos à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde estão sempre presentes. Destacamos, 
ao  final,  a  função  das  audiências  públicas,  consistente  em  subsidiar  os  Ministros  de 
informações  necessárias  ao  julgamento  e  propiciar  a  construção  de  alternativas  de 
interpretação  constitucional,  bem  como  conferir  legitimidade  democrática  ao  Supremo 
Tribunal Federal.

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional; Audiência Pública; Legitimidade democrática.



ABSTRACT

ALMEIDA, Leonardo Souza Santana. The experience of public hearings on the Supreme 
Court as an instrument to expand the circle of interpreters of the Constitution. 2011. 139 
p. Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.

In this  dissertation,  we analyze the procedural institution of public hearing,  introduced in 
Brazilian law by Laws No. 9.868/99 and 9.882/99, which govern the processes of judicial 
review.  This  analysis  is  made  from  the  experience  of  the  Supreme  Court  in  using  this 
instrument. We have, until deposit of the dissertation, 5 (five) public hearings, and 3 (three) of 
them  were  delivered  by  the  Court  judgments.  Since  we  intend  to  grasp  the  arguments 
developed by participants of the hearing were incorporated into the votes of Judges, we made 
this  methodological  approach  and  analyze  only  the  hearings  on  the  case  of  Direct 
Unconstitutionality 3510 and the Allegation of Breach of Fundamental Precept 101, and the 
health hearing. This is theme related to the constitutional jurisdiction, revealing the essential 
preliminary analysis of conflicts between it and democracy and the principle of separation of 
powers. The theory of the open society of interpreters of the Constitution, by Peter Häberle, 
constitutes  the  theoretical  framework  of  our  work  on the  expansion of  information  tools 
provided to the constitutional judges by the mechanism of public hearings. The use of public 
hearings  by  the  Supreme  Court  coincides  with  the  movement  of  judicial  activism  and 
leadership of that court, which in recent years has tried cases involving discussions about the 
content of fundamental rights and the definition of public policies, which were previously 
assigned by political powers. In the specific cases discussed in public hearings, we emphasize 
that discussions on the legal protection of rights to human dignity, life and health are always  
present.  We  emphasize,  finally,  the  role  of  public  hearings,  consistent  support  judges  of 
information needed to prosecute and to foster the construction of alternative to constitutional 
interpretation, as well as giving legitimacy to the Supreme Court.

Keywords: Judicial Review; Public Hearing; Democratic Legitimacy.
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INTRODUÇÃO

O objeto da nossa dissertação é a análise das audiências públicas realizadas no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como dos subsequentes julgamentos acerca dos 

temas nelas versados. Pretendemos apreender, a partir da experiência do STF, o sentido e o 

alcance deste instituto processual, introduzido no Brasil pelas Leis nºs 9.868/99 e 9.882/99, 

sob a influência das ideias do jurista alemão Peter Häberle (1997), que teorizou a sociedade 

aberta dos intérpretes da Constituição.

No caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, a convocação de audiências 

públicas está prevista no art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/99, que prescreve:

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia 
a todos os Ministros e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato 
ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que 
emita  parecer  sobre  a  questão,  ou  fixar  data  para,  em  audiência  pública,  ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

O art. 20, § 1º, da mesma Lei1, com idêntica redação, contempla a possibilidade de 

designação de audiências nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade.

A Lei nº 9.882/99, que disciplina o procedimento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito  Fundamental  -  ADPF,  também  contém  a  previsão  de  utilização  deste  instituto 

processual:

Art.  6º  Apreciado  o  pedido  de  liminar,  o  relator  solicitará  as  informações  às 
autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias.

§ 1º  Se entender  necessário,  poderá o relator  ouvir  as  partes  nos processos que 
ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão 
de  peritos  para  que  emita  parecer  sobre  a  questão,  ou  ainda,  fixar  data  para 
declarações,  em audiência  pública,  de  pessoas  com experiência  e  autoridade  na 
matéria.

Além dessas hipóteses legais, mediante a alteração do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, promovida pela Emenda Regimental nº 29, de 18 de fevereiro de 2009, 
1 Art. 20. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros e 

pedirá dia para julgamento.
§  1º  Em  caso  de  necessidade  de  esclarecimento  de  matéria  ou  circunstância  de  fato  ou  de  notória 
insuficiência  das  informações  existentes  nos  autos,  poderá  o  relator  requisitar  informações  adicionais, 
designar  perito  ou  comissão  de peritos  para  que  emita  parecer  sobre  a  questão,  ou fixar  data  para,  em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.
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foram introduzidas outras possibilidades de convocação de audiências públicas, por iniciativa 

do Presidente ou do relator de processo em trâmite no tribunal. Transcrevemos os dispositivos 

regimentais:

Art. 13. São atribuições do Presidente:

(...)

XVII  –  convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com 
experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 
esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de 
interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal.

Art. 21. São atribuições do Relator:

(...)

XVII  –  convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com 
experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 
esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral ou de 
interesse público relevante.

Pela  simples  análise  dos  dispositivos  legais  e  regimentais  atinentes  à  matéria, 

poderíamos apressadamente extrair a conclusão de que a audiência pública teria por propósito 

único e exclusivo promover o esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou suprir a 

insuficiência  de  informações  existentes  nos  autos,  através  da  oitiva  de  pessoas  com 

experiência e autoridade na matéria debatida em processo tramitante no Supremo Tribunal 

Federal. Cumpriria, assim, uma função eminentemente instrutória, fornecendo subsídios ao 

julgamento e introduzindo, no processo constitucional, uma espécie de “dilação probatória” 

(DANTAS, 2008, p. 614).

Vale destacar que, na perspectiva adotada em nosso trabalho, o texto normativo é um 

ponto  de  partida  e  não  um ponto  de  chegada,  não  existindo  norma  jurídica  anterior  ao 

processo  de  interpretação.  O  processo  de  interpretação  deve  traduzir  não  apenas  o  texto 

normativo, mas também a pluralidade da esfera pública e da realidade, as necessidades e as 

possibilidades da comunidade, que constam do texto, que antecedem os textos constitucionais 

ou subjazem a eles (HÄBERLE, 1997, p. 42).

Orientados  por  esta  perspectiva,  que  recomenda  ao  intérprete/aplicador  do  texto 

normativo permanecer em constante diálogo e interação com a realidade a ele subjacente, 

analisaremos o tema tendo por foco a experiência do Supremo Tribunal Federal.
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O tema que desenvolveremos  nesta  dissertação é  afeto  à  jurisdição  constitucional, 

mais  especificamente àquela exercida  pelo Supremo Tribunal  Federal,  de forma difusa2 e 

concentrada. Por esta razão, em capítulo introdutório, destacamos a tensão entre a jurisdição 

constitucional e o princípio da separação de poderes e a democracia. Acentuando o seu caráter 

contramajoritário  e  com  a  finalidade  de  reduzir  o  espaço  de  discricionariedade  do  juiz 

constitucional,  conferindo  uma  certa  racionalidade  ao  processo  de  controle  de 

constitucionalidade,  diversas  perspectivas  teóricas  se  apresentaram  ao  debate,  sendo  o 

substancialismo  e  o  procedimentalismo  as  mais  destacadas.  Analisaremos  as  propostas 

apresentadas por cada uma destas vertentes.

As  audiências  públicas  foram  introduzidas  no  sistema  brasileiro  de  controle 

concentrado de constitucionalidade sob a nítida e confessada influência das ideias de Peter 

Häberle,  em especial as teses desenvolvidas em sua obra Hermenêutica Constitucional: A 

sociedade  aberta  dos  intérpretes  da  Constituição:  contribuição  para  a  interpretação  

pluralista e “procedimental” da Constituição (1997). Ao propor a ampliação do círculo de 

intérpretes da Constituição como forma de conectar os princípios e regras constitucionais com 

a realidade constitucional, Häberle enfatiza a necessidade de ampliação dos instrumentos de 

informação destinados aos juízes constitucionais, especialmente no que se refere às audiências 

públicas e às “intervenções de eventuais interessados” (MENDES; VALE, 2008/2009, p. 7).

No capítulo segundo, analisaremos a citada obra de Peter Häberle e uma outra, com o 

título  Pluralismo y Constitución:  estudios  de teoría constitucional  de la  sociedad abierta 

(2002), na qual, dentre outros temas igualmente relevantes, Häberle desenvolve a ideia de que 

toda  e  qualquer  interpretação  constitucional  deve-se  submeter  à  tríade  realidade-

possibilidades-necessidades,  que deve ser  analisada segundo uma metodologia própria,  de 

forma consecutiva:

(...) antes de tudo, mediante uma análise prévia do realista; em seguida, mediante 
uma investigação o mais exaustiva possível de todas as suas possíveis alternativas; 
alternativas que, por outro lado, deverão ser ponderadas e avaliadas corretamente 

2 Embora concebidas legalmente apenas para os processos em que o STF exerce o controle concentrado de  
constitucionalidade, passou a ser possível, após a alteração do Regimento Interno do STF promovida pela  
Emenda Regimental nº 29/2009, a convocação de audiência pública nos autos de processo em que o Tribunal 
deva exercer o controle difuso. Exemplo desta última aplicação foi a convocação e realização da audiência 
pública da saúde e da audiência pública sobre políticas de ação afirmativa e de reserva de vagas no ensino 
superior.
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para que se possa detectar o grau de necessidades a elas inerentes.3 (HÄBERLE, 
2002, p. 78).

Em caráter preliminar à abordagem da teoria häberleana, faremos uma breve análise 

da tese da sociedade aberta de Karl Popper, que configura o pressuposto filosófico da teoria 

da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição (HÄBERLE, 2010, p. 126-127).

Destacaremos,  outrossim,  a  influência  das  ideias  de  Peter  Häberle  no  Brasil,  nos 

âmbitos doutrinário, legislativo e jurisprudencial, em especial no Supremo Tribunal Federal.

Em  outro  capítulo,  analisaremos  a  jurisdição  constitucional  no  Brasil,  que  se 

caracteriza  pela  coexistência  do  controle  difuso  e  do  controle  concentrado  de 

constitucionalidade, bem como pela ausência de um tribunal exclusivamente constitucional, 

embora o STF venha assumindo cada vez mais  as características de uma autêntica Corte 

Constitucional. O protagonismo e o ativismo judicial que caracterizam a atuação do STF nos 

últimos anos serão, também, objeto de análise, em especial pelo grande número de questões 

relevantes e polêmicas, antes da alçada dos poderes ditos políticos, que passaram a compor a 

agenda do referido tribunal.

Questões como o nepotismo, a proibição de uso de algemas, as pesquisas com células-

tronco embrionárias, o controle judicial de políticas públicas e a fidelidade partidária têm sido 

apreciadas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgamentos  que  têm  proporcionado 

visibilidade a este tribunal e uma importância para a democracia nunca antes experimentada, 

transformando-o, nas palavras de Oscar Vilhena Vieira (2008, p. 452), em alusão às cidades 

da Grécia Antiga, na “nova Ágora” da República brasileira.

Em paralelo  a  este  fenômeno,  de  ascensão  do  Supremo  Tribunal  Federal  na  vida 

político-social  do  Brasil,  surgiram  mecanismos  destinados  a  conferir  transparência  e 

legitimidade democrática às suas decisões. Em especial, podemos destacar a criação da Rádio 

e  da TV Justiça e,  no campo do direito  processual  constitucional,  as figuras  jurídicas  do 

amicus curiae4 e das audiências públicas.

3 Na  tradução  espanhola:  “(...)  ante  todo,  mediante  un  análise  previo  del  realista;  luego,  mediante  una 
investigación lo más exhaustiva posible de todas sus posibles alternativas; alternativas que, por otra parte, 
deberán ser ponderadas y evaluadas correctamente para poder detectar em ellas el  grado de necesidades  
inherentes que posean”.

4 O amicus curiae, que não será objeto de análise nesta dissertação, encontra previsão legal no art. 7º, § 2º, da  
Lei nº 9.868/99 (ADI) e no art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/99 (ADPF). Pode postular o ingresso no processo, na  
condição de  amicus curiae,  órgãos ou entidades com representatividade e que tenham legítimo interesse 
jurídico, econômico ou político no resultado do julgamento.
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Foi nesse pano de fundo, representado pela ampliação da atuação do STF nos últimos 

anos, que as audiências públicas passaram a ser realizadas, o que autoriza a formulação de 

alguns questionamentos, que orientaram a nossa atividade de pesquisa.

O primeiro deles refere-se à possibilidade de, a partir da ainda escassa experiência do 

Supremo  Tribunal  Federal  na  realização  de  audiências  públicas,  delimitar  o  sentido  e  o 

alcance deste instituto processual.

Em seguida, podemos formular o seguinte questionamento: A audiência pública tem 

servido como instrumento apto a fornecer subsídios técnicos para o julgamento a ser proferido 

pelo Tribunal?

E, por fim, podemos indagar se a audiência pública serve para conferir legitimação 

democrática ao Supremo Tribunal Federal,  ao permitir  que os membros da esfera pública 

pluralista forneçam alternativas de interpretação constitucional.

Como  poderemos  constatar,  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  que 

convocaram e presidiram audiências públicas manifestaram-se expressamente no sentido de 

que tais eventos processuais teriam também a missão de conferir legitimação democrática às 

decisões  proferidas  pela  instância  máxima do Poder  Judiciário  brasileiro.  Tal  instrumento 

permitiria à sociedade civil influir positivamente no resultado de julgamentos que interferem 

no seu modo de vida.

Para  verificarmos  se  realmente  as  audiências  públicas  estão  servindo  para  instruir 

processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, como preceituam os dispositivos legais e 

regimentais atinentes à matéria, e como instrumento de ampliação do círculo de intérpretes da 

Constituição, destinado a conferir legitimidade democrática aos seus julgamentos, revela-se 

imprescindível analisar as audiências públicas até então realizadas, com acórdãos lavrados 

pelo Tribunal.

Até  a  presente  data,  foram  realizadas  5  (cinco)  audiências  públicas  no  Supremo 

Tribunal Federal. A primeira delas, convocada nos autos da ADI 3510, foi realizada em abril 

de 2007, tendo por objeto a discussão sobre a constitucionalidade do art. 5º e parágrafos da 

Lei nº 11.105/2005, intitulada Lei de Biossegurança, a qual permite, sob específicas condições 

e para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco obtidas de embriões humanos 

excedentes do procedimento de fertilização  in vitro. A segunda foi convocada nos autos da 
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ADPF 101, e realizada em junho de 2008, versando sobre a constitucionalidade de decisões 

judiciais que, em desacordo com normas administrativas, autorizaram a importação de pneus 

usados por empresas brasileiras.  Nos autos da ADPF 54, houve a convocação da terceira 

audiência  pública,  realizada  nos  meses  de  agosto  e  setembro  de  2008,  que  discutiu  a 

possibilidade de interrupção da gravidez no caso de feto anencéfalo. Ainda foi realizada, nos 

meses de abril e maio de 2009, a audiência pública da saúde, convocada pelo Presidente do 

STF, sob o fundamento de que tramitavam na Presidência vários pedidos de Suspensão de 

Liminar, de Suspensão de Segurança e de Suspensão de Tutela Antecipada, todos versando 

sobre demandas relativas ao direito à saúde, na qual houve o debate de diversos aspectos 

relacionados à judicialização da saúde5. E, por fim, durante o trâmite da ADPF 186 e do RE 

597.285/RS,  em  março  de  2010  foi  realizada  a  audiência  pública  que  versou  sobre  a 

constitucionalidade das políticas de ação afirmativa e de reserva de vagas no ensino superior.

Das 5 (cinco) audiências públicas supracitadas, analisaremos, no capítulo quarto desta 

dissertação, apenas 3 (três), porquanto para a finalidade da nossa pesquisa interessam apenas 

aquelas em que o Tribunal proferiu julgamentos acerca dos temas nelas versados, de modo a 

possibilitar a análise acerca da incorporação à decisão dos argumentos desenvolvidos pelos 

participantes  da  audiência  pública.  Adotando  esse  critério,  serão  objeto  de  análise  as 

audiências realizadas nos autos da ADI 3510, da ADPF 101 e a audiência pública da saúde.

Consoante se observa, apesar de as leis que autorizam as suas convocações estarem em 

plena vigência há mais de 10 (dez) anos, ainda é escassa a experiência do STF na realização 

de audiências  públicas.  A partir  de 2007,  entretanto,  vem sendo realizada ao menos  uma 

audiência por ano no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que nos autoriza a afirmar que o 

Tribunal  está  descobrindo  as  potencialidades  deste  mecanismo processual  e,  a  partir  daí, 

desvendando o seu sentido e alcance.

Como podemos antever, as audiências públicas convocadas e realizadas no âmbito do 

STF versam sobre  temas  de  natureza  multidisciplinar,  com inegável  repercussão  política, 

5 Conforme se apreende a partir da leitura das transcrições da audiência pública, os temas versados em suas 6  
(seis)  sessões  foram  os  seguintes:  1)  O  acesso  às  prestações  de  saúde  no  Brasil  –  desafios  do  Poder 
Judiciário;  2)  Responsabilidade dos entes  da Federação e financiamento do Sistema Único de Saúde; 3) 
Gestão do Sistema Único de Saúde – legislação do Sistema Único de Saúde e universalidade do sistema; 4) 
Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e protocolos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único 
de Saúde; 5) Políticas públicas de saúde – integralidade do sistema; 6) Assistência farmacêutica do Sistema  
Único de Saúde.
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social e econômica. Os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana 

são  elementos  centrais  em  todas  as  audiências  públicas,  devendo-se  ressaltar  a 

impossibilidade  de  consenso  em  torno  do  conteúdo  normativo  de  tais  direitos,  dada  a 

complexidade e a pluralidade que caracterizam as sociedades contemporâneas.

Em  síntese,  a  nossa  proposta  envolve  uma  análise  descritiva  da  experiência  das 

audiências públicas no âmbito do STF para,  a partir  dela,  tentar  desvendar  o sentido e o 

alcance deste instituto processual.

Quanto ao aspecto metodológico, embora sabendo que até mesmo a definição do tema 

da pesquisa reflete uma postura ideológica do pesquisador, pretendemos adotar um método 

científico que possa minimizar as nossas opções pessoais.

A apreensão  da  função  que  ostenta  o  instituto  da  audiência  pública,  a  partir  da 

experiência do Supremo Tribunal Federal, não pode obter uma resposta pronta e acabada, sem 

possibilidade de alteração ao longo do tempo. Para tratar deste tema, adotaremos a orientação 

metodológica de Karl Popper, para quem o pesquisador deve tentar minimizar as influências 

das  ideias  preconcebidas  e  ostentar  uma postura  crítica,  rejeitando qualquer  pretensão de 

essencialismo e de indiscutibilidade de uma teoria.

O nosso estudo, seguindo a metodologia popperiana, orienta-se pelo falseacionismo6, 

não contendo certezas,  e pretendendo apenas contribuir  para o debate científico em torno 

dessa relevante temática. A falseabilidade, baseada na ideia fundamental de abertura crítica, é 

colocada  na  teoria  de  Karl  Popper  como  critério  de  demarcação  entre  o  conhecimento 

científico  e  o  conhecimento  não-científico  ou metafísico7.  Nas  palavras  do  referido  autor 

(2007, p. 42):

(...) só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de 
comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que seja tomado como 
critério de demarcação, não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. 
Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível  de ser 

6 Gustavo Caponi (1999, p. 29) faz importante advertência, ao afirmar que “o falseacionismo não se esgota no 
falivilismo”.  Complementa o autor:  “O falseacionismo é,  segundo Popper,  a  atitude metodológica que o 
reconhecimento da falividade de nosso conhecimento obriga-nos a adotar: se não podemos confiar na nossa 
capacidade de conhecer, o único que fica é o rigor crítico, a desconfiança socrática”.

7 Popper (2007, p. 41) rejeita, portanto, o critério de demarcação proposto pela Lógica Indutiva, que identifica  
como sendo o dogma positivista do significado, elucidando que este “equivale ao requisito de que todos os  
enunciados da ciência empírica (ou todos os enunciados 'significativos')  devem ser suscetíveis de serem,  
afinal,  julgados  com respeito  à  sua  verdade  e  falsidade;  diremos  que  eles  devem ser  'conclusivamente  
julgáveis'”.
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dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que 
sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recurso a provas 
empíricas,  em sentido  negativo:  deve  ser  possível  refutar,  pela  experiência,  um  
sistema científico empírico.

Para entender a concepção de ciência de Popper, é importante saber que este autor 

concebe as seguintes dimensões do mundo: mundo 1, que seria o mundo físico; mundo 2, 

correspondente ao mundo das experiências subjetivas de cada sujeito; mundo 3, que identifica 

como o mundo dos conteúdos lógicos da linguagem. O mundo 3 seria objetivo e representado, 

sobretudo, pelos produtos das ideias que se tornaram públicos e foram fixados em bibliotecas, 

em  meios  digitais  e  na  mídia (WAIZBORT,  2005,  p.  24).  O  conhecimento  científico 

pertenceria,  portanto,  ao mundo 3,  “ao mundo de teorias objetivas,  problemas objetivos e 

argumentos  objetivos” (WAIZBORT, 2005, p.  37).  Note-se que a  crença subjetiva não se 

confunde com o conhecimento, sendo este algo objetivo, não equivalente, contudo, à certeza.

A certeza como meta do conhecimento científico, contraposta ao racionalismo crítico 

preconizado por Popper, contém a ideia de irreversibilidade, que é uma das características 

fundamentais das teorias da justificação epistêmica, “porque leva a pensar que o progresso 

científico  deve  ser  um  processo  cumulativo  sem  avanços  e  retrocessos,  e  onde  só  são 

conquistas as conquistas definitivas” (CAPONI, 1999, p. 33).

A epistemologia justificacionista identifica o conhecimento científico com a crença 

verdadeira justificada. Júlio César Burdzinski (2007, p. 108) acrescenta:

De acordo com essa definição, portanto, uma análise do conhecimento nos apresenta 
o  seguinte  conjunto  de  condições  necessárias  e  (supostamente)  suficientes:  1)  a 
verdade da proposição que é conhecida; 2) a crença nessa proposição; 3) o fato de 
que o agente doxástico esteja justificado ao crer na proposição.

Para  Burdzinski,  as  relações  de  inferência  entre  uma  crença  e  outra,  que  atuam 

reciprocamente  como  justificadoras  e  justificadas,  foram  assumidas  como  paradigma  da 

justificação epistêmica. Destarte, o problema do regresso epistêmico é apresentado, podendo 

conduzir  a  três  alternativas:  a  primeira,  dita  “infinitista”,  propõe  que  se  deve  prosseguir 

indefinidamente de inferência em inferência; a segunda, conhecida como “coerentista”, pode 

conduzir à sustentação de um modelo circular da justificação epistêmica; a terceira propõe a 

suspensão do regresso em algum ponto da cadeia.  As teorias fundacionistas abraçam essa 

última alternativa, apresentando a justificação última como de natureza diversa daquela da 
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justificação inferencial, evitando assim que o processo seja retomado (BURDZINSKI, 2007, 

p. 108-109).

Segundo João Batista Sieczkowski (2008, p. 234), “o fundacionismo e o coerentismo 

são  as  duas  tendências  que  disputam a  melhor  explicação  da  definição  de  conhecimento 

mantendo a noção de justificação”. Enquanto o fundacionismo resolve o problema do regresso 

infinito através da existência de crenças básicas, a proposta  coerentista nega a existência de 

crenças básicas ou fundacionais. Toda crença justificada está justificada em virtude de suas 

relações com outras crenças. Tudo dependeria, e aí repousa a crítica a esta teoria, da coerência 

do sistema de crenças do sujeito (SIECZKOWSKI, 2008, p. 236).

Essa  busca  do  conhecimento  verdadeiro  ou  da  crença  justificada,  caraterística  do 

racionalismo justificacionista,  em suas  diversas  vertentes,  não está  presente na orientação 

metodológica de Popper,  que exalta  a  função da crítica como única possibilidade real  de 

alcançar o conhecimento.

É interessante observar que o racionalismo crítico assume o conhecimento como uma 

“conjectura de fato injustificada e por direito injustificável; e além disto, supostamente falsa” 

(CAPONI, 1999, p. 37), não se preocupando o epistemólogo em atingir um estágio de certeza, 

mas sim em “propor normas apropriadas para regular o espaço institucional de diálogo e 

debate  onde  as  distintas  contribuições  feitas  ao  conhecimento  objetivo  são  avaliadas  e 

criticadas” (CAPONI, 1999, p. 37).

Há,  portanto,  a  substituição  de  uma  “lógica  da  justificação”  por  uma  “lógica  da 

preferência”. A teoria de Popper pretende propor critérios que possam regular a eleição entre 

duas  teorias  conflitantes,  significando  a  escolha  de  uma teoria  que  esta,  até  o  momento, 

resistiu melhor às críticas que a outra, não significando, em absoluto, que uma é verdadeira e 

a outra é falsa (CAPONI, 1999, p. 41). Para Popper (2007, p. 34), uma teoria que resiste a 

provas pormenorizadas e severas, não tendo sido suplantada por outra no curso do progresso 

científico, “comprovou sua qualidade” ou foi “corroborada pela experiência passada”.

Podemos  transpor  os  ensinamentos  de  Popper  para  o  campo  da  interpretação 

constitucional, em especial quando se está em discussão a definição dos conteúdos normativos 

dos  direitos  fundamentais,  que  não  estão  claramente  delimitados  no  texto  constitucional, 

demandando uma atividade do intérprete para além da mera subsunção. Podemos até mesmo 
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asseverar que a metodologia justificacionista, nesta seara, está para os substancialistas, assim 

como o racionalismo crítico está para os procedimentalistas. Isto porque, enquanto para os 

adeptos do substancialismo a atividade do intérprete cinge-se a extrair um sentido inerente à 

norma constitucional, considerada como representativa de consensos básicos da sociedade, os 

procedimentalistas  procuram  exatamente  estabelecer  critérios  democráticos  que  possam 

regular  a  eleição  entre  duas  interpretações  conflitantes,  todas  elas  corretamente 

fundamentadas na Constituição. A interpretação a ser escolhida deve ser aquela que melhor 

resista às críticas, não significando, em absoluto, que é a verdadeira ou a correta.

A adoção  de  uma  perspectiva  procedimentalista,  como  a  desenvolvida  por  Peter 

Häberle,  em matéria  de  interpretação  constitucional,  prestigia  o  pluralismo  existente  nas 

sociedades  modernas,  na medida  em que não exclui  a  possibilidade  de alguma dentre  as 

interpretações  constitucionais  defendidas  pelos  diversos  membros  da  sociedade  ser 

posteriormente adotada, embora provisoriamente afastada, em um dado momento histórico, 

pelo Poder Judiciário.

Com  essa  postura  metodológica,  orientada  pela  abertura  crítica,  pela  renúncia  à 

pretensão de atingir um grau de certeza e, enfim, pela humildade científica8, desenvolveremos 

nossas pesquisas sobre o tema proposto.

Utilizaremos fontes doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. Em síntese, o enfoque 

será de  um estudo teórico,  com pesquisa  em artigos,  livros  e  a  partir  do estudo de  uma 

bibliografia específica sobre o objeto da pesquisa, confrontando-a com um estudo empírico 

consistente na análise das audiências públicas e dos acórdãos lavrados pelo Supremo Tribunal 

Federal.

Ainda sob o aspecto metodológico, nas referências ao longo do texto, utilizaremos o 

sistema autor-data e procuraremos, na medida do possível, evitar as paráfrases, preferindo a 

citação textual do autor, como forma de reproduzir com fidelidade o seu pensamento. Diante 

da  modalidade  de  referência  escolhida,  as  notas  de  rodapé  serão  predominantemente 

8 Quando falamos em humildade científica,  recorremos novamente a Popper (1987b, p. 252): “Falando de 
modo mais geral, porém, pode realmente dar-se que os cientistas se estejam tornando mais humildes, pois o  
progresso da ciência caminha em ampla escala através da descoberta de erros  e,  em geral,  quanto mais  
conhecemos, mais claramente nos convencemos do quanto não conhecemos (o espírito da ciência é o de 
Sócrates)”.
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explicativas, podendo ainda conter citações relevantes para a compreensão ou reforço do que 

se está a afirmar. 

As citações em língua estrangeira serão feitas no corpo do texto sempre em português. 

Mas em nota de rodapé transcreveremos a fonte na língua estrangeira da obra consultada, 

permitindo uma maior fiscalização da tradução por parte do leitor.

O material necessário para a redação dos capítulos primeiro, segundo e terceiro do 

nosso trabalho será obtido a partir de pesquisa bibliográfica.

Quanto ao capítulo quarto, que se destina a analisar as audiências públicas até então 

realizadas no Supremo Tribunal Federal, utilizamos as fontes de pesquisa a seguir indicadas.

Para a análise da primeira audiência pública da história do Supremo Tribunal Federal, 

realizada durante o trâmite da ADI 3510, que debateu a constitucionalidade do dispositivo 

legal que permitiu a realização de pesquisas com células-tronco obtidas através de embriões 

humanos excedentes do procedimento de fertilização in vitro, utilizamos a gravação em áudio 

e vídeo da referida sessão, disponível no site http://www.tvjustica.jus.br, na seção “Central de 

Downloads”,  bem  com  as  transcrições  da  aludida  sessão,  disponível  no  site 

http://www.conectas.org/stfemfoco.  A  petição  inicial  e  o  despacho  de  convocação  da 

audiência pública, bem como o acórdão, publicado no DJe de 28 de maio de 2010, encontram-

se disponíveis, na íntegra, no site http://www.stf.jus.br. 

O  conteúdo  da  audiência  pública  sobre  a  constitucionalidade  da  vedação  da 

importação  de  pneus  usados  no  Brasil,  convocada  e  realizada  nos  autos  da  ADPF  101, 

também  se  encontra  disponível  no  site  http://www.tvjustica.jus.br.  A petição  inicial  e  o 

despacho de convocação da audiência pública estão disponíveis no site http://www.stf.jus.br. 

Embora ainda não publicado o respectivo acórdão, obtivemos acesso, no endereço eletrônico 

http://www.sbdp.org.br/material_ver.php?idConteudo=1,  aos  votos  da  relatora  Ministra 

Cármen Lúcia, dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que a acompanharam, e do voto 

vencido do Ministro Marco Aurélio.

A audiência pública da saúde, convocada pelo Presidente do STF, consta de material 

adquirido na Livraria do Supremo, composto por 2 (dois) DVDs, nos quais constam a íntegra 

das apresentações em vídeo e um livro com as transcrições das mesmas. Houve, em 17 de 

março de 2010, um julgamento conjunto de nove recursos interpostos pelo Poder Público 
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contra decisões judiciais que determinaram ao Sistema Único de Saúde (SUS) o fornecimento 

de remédios de alto custo ou tratamentos não oferecidos pelo sistema a pacientes de doenças 

graves que recorreram à Justiça. As ações agravadas foram: Suspensões de Tutela Antecipada 

(STA) 175, 211 e 278; Suspensões de Segurança (SS) 3724, 2944, 2361, 3345 e 3355; e 

Suspensão de Liminar (SL) 479. O acórdão proferido na STA 175, que serviu de paradigma 

para os outros processos, foi publicado no DJe de 30 de abril de 2010, também disponível no 

site http://www.stf.jus.br.

9 Notícia disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=122125. Acesso 
em 13 set.2010.
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1  A  JURISDIÇÃO  CONSTITUCIONAL:  CONFRONTO  COM  O 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A DEMOCRACIA.

1.1 O  princípio  da  separação  dos  poderes  e  a  função  típica  do  Poder 

Judiciário, antes e depois do advento do constitucionalismo.

 A análise do princípio da separação dos poderes é fundamental para que possamos 

circunscrever  o papel  do Poder  Judiciário  no concerto entre  os  poderes  estatais,  tanto  na 

concepção tradicional  quanto  na contemporânea,  observando nesta  última  a  influência  do 

advento do constitucionalismo e, seguindo-se a ele, a instituição da jurisdição constitucional10.

O princípio da separação dos poderes, sistematizado por Montesquieu11 em sua obra O 

Espírito das Leis (2000), com base no modelo inglês, propõe a divisão das funções estatais 

em três níveis: a) no plano funcional: a legiferação, a jurisdição e a execução; b) no plano 

institucional:  o  Parlamento,  o  Governo  e  os  tribunais;  c)  a  nível  sociocultural:  o  povo 

(eleições dos membros da câmara baixa), a nobreza e o clero (nomeados pela Coroa para a 

câmara alta) e a Casa Real (CANOTILHO, 2000, p. 541).

Assim  são  definidas  por  Montesquieu  (2000,  p.  167-168)  as  funções  estatais, 

oportunidade em que também destaca a necessidade de separação de tais funções:

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de Magistratura, o Poder Legislativo 
é  reunido  ao  Executivo,  não  há  liberdade.  Porque  pode  temer-se  que  o  mesmo 
Monarca ou mesmo o Senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente.

Também  não  haverá  liberdade  se  o  Poder  de  Julgar  não  estiver  separado  do 
Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com o Legislativo, o poder sobre a  
vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário: pois o Juiz seria o Legislador. Se 
estivesse junto com o Executivo, o Juiz poderia ter a força de um opressor.

Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de principais ou 
nobres, ou do Povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis; o de executar as 
resoluções públicas; e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares.

10 Utilizaremos o termo “jurisdição constitucional” na acepção de “gênero” que compreende a aplicação direta  
da  Constituição  por  juízes  e  tribunais  nas  situações  por  aquela  explicitadas,  bem como o  exercício  do  
controle de constitucionalidade, que se verifica quando a Constituição serve de referência para atribuição de 
sentido a uma norma infraconstitucional ou de parâmetro para sua validade (BARROSO, 2009b, p 3).

11 Não desconhecemos que a ideia da separação dos poderes remonta a filósofos gregos e romanos, a exemplo  
de Aristóteles e Cícero. Contudo, nos tempos modernos, foram Locke e Montesquieu quem sistematizaram 
tal concepção, sendo largamente adotada no mundo ocidental a teoria deste filósofo francês.
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A separação  dos  poderes  mereceu  consagração  nas  Constituições  modernas  como 

instrumento, ao lado das liberdades individuais, de contenção do poder estatal. Nesse sentido, 

o artigo 16, da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, proclama 

que: “Toda sociedade,  em que não for assegurada a garantia dos direitos e determinada a 

separação dos poderes, não tem Constituição”12. Trata-se, portanto, de elemento essencial do 

constitucionalismo, como afirma Nicola Matteucci:

De acordo  com tal  definição  [contida no  art.  16 da  Declaração  dos Direitos  do 
Homem e do Cidadão],  ainda hoje é  habitual,  na ciência jurídica como política,  
identificar o Constitucionalismo com a separação dos poderes,  com o sistema de 
freios e contrapesos e com a balança dos diversos órgãos. (...) O Constitucionalismo 
coincide,  deste  modo,  para  muitos  com a  separação  dos poderes.  A tentação  de 
aceitar esta identificação é muito forte, se não for por outros motivos, ao menos pelo 
prestígio  das  pessoas  que  a  corroboraram:  baste  citar  os  nomes  de  Locke, 
Montesquieu e Kant. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2007, p. 248).

A técnica da separação dos poderes envolve a repartição horizontal do poder estatal, 

sendo certo, contudo, que este é uno e indivisível. A repartição das funções estatais funciona, 

assim, como instrumento para evitar a concentração de todo o poder em uma única instituição 

ou em uma única pessoa, fundamentada nas ideias centrais de que o poder detém o poder e de 

que o detentor do poder tende a abusar do mesmo. Pode-se acrescentar também o ganho em 

eficiência com a instituição de órgãos especializados para desempenhar tarefas específicas.

Revela-se  oportuna  a  nomenclatura  utilizada  pela  Constituição  da  República 

Portuguesa  de  1976  que,  em seu  artigo  110º,  1,  prescreve:  “São  órgãos  de  soberania  o 

Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais”, para a seguir 

determinar, no artigo 111º, I, que: “Os órgãos de soberania devem observar a separação e a 

interdependência  estabelecidas  na  Constituição”.  O  constituinte  português,  certamente 

inspirado na constatação de ser o poder uno e indivisível,  preferiu substituir  a tradicional 

expressão “poderes” por “órgãos de soberania”. Como a nossa Constituição utiliza o termo 

“poderes”, assim procederemos neste trabalho.

Na sociedade contemporânea, o Poder Judiciário, considerado por Montesquieu um 

“poder  nulo”,  diversamente  dos  demais  poderes  políticos,  apresenta-se  com  uma  nítida 

alteração  na  conformação  das  suas  funções.  Não  se  nega,  ainda  hoje,  que  a  sua  função 

12 Tradução livre do original: “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation 
des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution”.
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precípua seja o exercício da jurisdição. Contudo, o que se entende por jurisdição passou por 

profundas mudanças, em especial com o advento do constitucionalismo.

Entendemos  importante,  nesse  momento  da  análise,  a  exposição  dos  conceitos 

clássicos de jurisdição apresentados pelos juristas italianos Giuseppe Chiovenda e Carnelutti.

Chiovenda,  cuja principal  contribuição para o direito  processual  civil  consistiu  em 

destacar  a  sua autonomia frente  ao direito  material,  atribuía  como função da jurisdição a 

atuação  da  vontade  concreta  da  lei,  deixando  clara,  assim,  a  separação  entre  as  funções 

legislativa e jurisdicional. Apenas a primeira gozava de potencial criativo, sendo a jurisdição 

subordinada à lei.  A função do juiz era meramente declaratória. Luis Guilherme Marinoni 

(2006, p. 34), enfatizando a relação entre a teoria de Chiovenda e a separação dos poderes, 

afirma:

Chiovenda é um verdadeiro adepto da doutrina que, inspirada no iluminismo e nos 
valores da Revolução Francesa, separava radicalmente as funções do legislador e do 
juiz, ou melhor, atribuía ao legislador a criação do direito e ao juiz a sua aplicação. 
Recorde-se  que,  na  doutrina  do  Estado  liberal,  aos  juízes  restava  simplesmente 
aplicar  a  lei  ditada  pelo  legislador.  Nessa  época,  o  direito  constituía  as  normas 
gerais, isto é, a lei. Portanto, o legislativo criava as normas gerais e o judiciário as 
aplicava.  Enquanto  o  legislativo  constituía  o  poder  político  por  excelência,  o 
judiciário, visto com desconfiança, se resumia a um corpo de profissionais que nada 
podia criar.

Para  Carnelutti,  a  função  da  jurisdição  seria  a  justa  composição  da  lide,  sob  o 

entendimento de que à jurisdição incumbiria criar a norma individual destinada a reger o caso 

concreto.  Contudo,  para  o  exercício  dessa  atividade  constitutiva  estaria  pressuposta  a 

existência  da lei.  A diferença entre  estas  duas  teorias  revela-se no fato de que,  enquanto 

Chiovenda adota para a jurisdição uma função declaratória (da vontade da lei),  situando a 

sentença fora do ordenamento jurídico, Carnelutti adota a concepção unitária do ordenamento 

jurídico, conferindo à sentença natureza constitutiva (de criação da norma individual que irá 

reger o caso concreto). A decisão judicial, para Carnelutti, é, a um só tempo, ato de aplicação 

da norma geral e de criação da norma individual.

As  duas  teorias  não  divergem quanto  à  submissão  do  juiz  à  lei  e  à  ausência  de 

qualquer  componente  volitivo  na  sentença  judicial,  consoante  adverte  Luis  Guilherme 

Marinoni (2006, p. 37):

Isso quer dizer que as concepções de que o juiz atua a vontade da lei e de que o juiz  
edita a norma do caso concreto beberam na mesma fonte, pois a segunda, ao afirmar 
que a sentença produz a norma individual, quer dizer apenas que o juiz, depois de 
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raciocinar,  concretiza  a  norma  já  existente,  a  qual,  dessa  forma,  também  é  
declarada.

Para Hans Kelsen, autor da Teoria Pura do Direito, há um aspecto volitivo na função 

jurisdicional  que  não pode ser  desconsiderado,  diante  da  multiplicidade  de  interpretações 

possíveis para a norma jurídica e do fato de não existir qualquer critério seguro para justificar 

a adoção de uma delas em detrimento das outras. Há, portanto, dois elementos distintos no 

processo de interpretação/aplicação do direito: um cognitivo, representado pelo conhecimento 

do ordenamento jurídico, e outro volitivo, concernente à adoção de uma das interpretações 

possíveis dentro da moldura da norma superior.

Há,  no  componente  volitivo  da  interpretação/aplicação  do  direito,  um  aspecto 

inegavelmente  discricionário  do  julgador,  não  sujeito  ao  crivo  da  racionalidade.  Exige-se 

apenas  que  a  sua  interpretação  se  enquadre  no  rol  de  possibilidades  da  norma 

hierarquicamente superior. Assim afirma Hans Kelsen (1998, p. 391):

Só que, de um ponto de vista orientado para o Direito positivo, não há qualquer 
critério com base no qual uma das possibilidades inscritas na moldura do Direito a 
aplicar possa ser preferida à outra. Não há absolutamente qualquer método – capaz 
de  ser  classificado  como  de  Direito  positivo  –  segundo  o  qual,  das  várias 
significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como “correta” 
- desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis: possíveis no 
confronto de todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica.

Ao conceituar  a  decisão  judicial  como ato  de conhecimento  e  de vontade,  Kelsen 

identifica como papel do juiz a criação do direito, assumindo a decisão judicial um inegável 

caráter constitutivo. Segundo esta teoria, não há que se falar em uma única decisão correta, 

cumprindo ao Poder Judiciário a tarefa de proferir uma decisão dentre as várias possíveis 

inseridas na moldura do direito, criando a norma individual ou até mesmo geral (caso das 

decisões  judiciais  com  eficácia  vinculante  e  erga  omnes)  que  vai  reger  o  caso  sob  sua 

apreciação.

Mas foi com o constitucionalismo que ocorreu a verdadeira mudança na concepção de 

jurisdição, em especial com o advento das constituições europeias do segundo pós-guerra, 

impregnadas de valores positivados sob a forma de princípios e orientadas pelo pluralismo. A 

ideia de supremacia da Constituição, de que decorre a necessária compatibilização de todas as 

normas  infraconstitucionais  com  aquela,  por  se  apresentar  como  norma  suprema  do 

ordenamento jurídico13,  conferiu à jurisdição um novo caráter,  pois passa a ser tarefa dos 

13 A ideia de supremacia da Constituição sofreu a forte influência, no mundo ocidental, da teoria de Konrad  
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juízes não apenas aplicar a norma geral para o caso concreto, através de uma operação de 

subsunção, mas também aferir a compatibilidade desta norma com a Constituição.

A jurisdição  constitucional  vem  sempre  atrelada  ao  princípio  da  supremacia  da 

Constituição, diante da necessidade de se outorgar a um órgão da soberania estatal a função de 

zelar pela sua condição de norma suprema do ordenamento jurídico. É conhecido o debate 

travado entre Carl Schmitt e Hans Kelsen acerca de qual órgão deveria ser incumbido da 

tarefa de guardião da Constituição. O primeiro sustentava que tal tarefa deveria ser confiada 

ao  Presidente  do  Reich (o  chefe  do  Poder  Executivo),  o  segundo  a  um  Tribunal 

Constitucional.  Em  outros  países,  notadamente  os  da  tradição  jurídica  do  common  law, 

prevalece a concepção de que a Constituição deve ser protegida pelo Parlamento, seguindo a 

regra democrática da maioria.

Vale  ressaltar,  neste  ponto,  que  a  teoria  e  práxis  constitucionais  norte-americanas, 

desde o famoso caso Marbury vs Madison, julgado pela Suprema Corte14, entende ser o Poder 

Judiciário o guardião da Constituição, incumbindo-lhe a função contramajoritária de aferir a 

constitucionalidade dos atos emanados dos Poderes Legislativo e Executivo,  sem que isso 

configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

Na Europa do segundo pós-guerra,  seguiu-se uma tendência de fortalecimento dos 

Tribunais  Constitucionais,  que  passaram  a  exercer  um  forte  controle  sobre  as  normas 

infraconstitucionais  e  os  atos  do Poder  Executivo,  com o auxílio  de ferramentas  como o 

princípio  da  proporcionalidade,  que  orienta  a  atividade  de  ponderação  de  princípios,  e 

técnicas  de decisão,  a exemplo da interpretação conforme à Constituição e da declaração 

parcial  de  inconstitucionalidade  sem  redução  de  texto.  Tal  tendência  se  acentuou  na 

Alemanha, país de forte tradição teórica no direito constitucional e de notável influência sobre 

os juristas brasileiros.

Hesse (1991), que ressalta, em contraposição às ideias de Ferdinand Lassalle (2005), a força normativa da 
Constituição.

14 A Constituição  norte-americana  não  faz  referência  à  jurisdição  constitucional,  sendo  a  sua  instituição 
resultado de construção jurisprudencial atrelada ao princípio da supremacia da Constituição. Nesse sentido,  
afirma Barroso (2009b, p. 5): “Marbury v. Madison foi a primeira decisão na qual a Suprema Corte afirmou 
seu poder de exercer o controle de constitucionalidade, negando aplicação a leis que, de acordo com sua 
interpretação, fossem inconstitucionais. Assinale-se, por relevante, que a Constituição não conferia a ela ou a  
qualquer outro órgão judicial, de modo explícito, competência dessa natureza”.
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O caráter  polissêmico e  lacunoso das  normas  constitucionais  evidencia  a  natureza 

política da jurisdição constitucional, não na acepção de política partidária, mas sim de política 

como  exercício  de  atividade  que  se  caracteriza  por  escolhas  e  que,  por  sua  relevância, 

interessa a todos os membros do grupo social. Nesse sentido, enfatiza Gisele Cittadino (2009, 

p. 62-63), ao tratar especificamente do controle concentrado de constitucionalidade:

(...)  Não  há  dúvidas  de  que  a  função  de  guardião  da  Constituição  remete 
necessariamente ao caráter político que assume o Supremo Tribunal Federal no novo 
texto constitucional. Afinal, a função de declarar o sentido e o alcance das regras 
jurídicas,  especialmente  na função jurisdicional  de tutela  da  Constituição,  traduz 
uma ação política ou, pelo menos, uma ação de inexorável repercussão política. Se a 
própria  Constituição,  como  vimos,  não  se  definiu  como  um  ordenamento 
valorativamente  neutro,  pois  está  comprometida  com  determinados  valores 
comunitários,  tampouco  pode  ser  neutra  a  tarefa  de  garanti-la,  através  de 
procedimentos interpretativos.

No mesmo sentido, assinala Dieter Grimm (2006, p. 16):

(...) o conteúdo político da aplicação do direito é inevitável e, na mesma medida, a 
própria  justiça  se  constitui  em  um  poder  político.  Contudo,  permanece  uma 
diferença, pois a aplicação do direito toma decisões de antemão dentro de um âmbito 
normativamente restrito. Ademais, ela não persegue objetivos políticos próprios e 
oferece, por isso, uma garantia maior de imparcialidade. 

Dieter Grimm prossegue em sua análise, para afirmar que a jurisdição constitucional 

configura um caso especial, por se encontrar, devido a seu objeto de regulamentação e seu 

critério de decisão, muito mais perto da política do que os demais órgãos do Poder Judiciário. 

Para o referido  autor,  além de diferenças  como o caráter  mais  lacunoso e  indefinido  das 

normas constitucionais, a diferença decisiva “reside em que o objeto de regulamentação da 

Constituição  e,  assim,  o objeto  de controle  do  tribunal  constitucional  consiste  na  própria 

política,  incluindo  a  legislação”,  operando  a  legislação  constitucional  na  “interface  de 

legislação e aplicação do direito, direito e política” (GRIMM, 2006, p. 16).

A Constituição, instituída originariamente para disciplinar a atuação do Estado, passa a 

regular também a sociedade, consoante aponta Gilberto Bercovici (1999, p. 9):

(...) As Constituições do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, 
são  políticas,  não  apenas estatais,  na  expressão  de  Maurizio Fioravanti.  Assume 
conteúdo político,  ou seja,  englobam os princípios  de legitimação do poder,  não 
apenas sua organização. O campo constitucional é ampliado para abranger toda a 
sociedade, não só o Estado. A Constituição, nas palavras de Konrad Hesse, também 
é a “ordem jurídica fundamental da comunidade”, ou seja, ela é a Constituição do 
Estado  e  da  sociedade.  A política  se  manifesta  não  apenas  na  instauração  da 
Constituição (o poder constituinte originário), mas também nos momentos seguintes, 
de efetivação da ordem constitucional por meio de uma política constitucional. (...)
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Nesse contexto, o princípio da separação dos poderes não pode mais ser compreendido 

em sua acepção tradicional, que impede ao Poder Judiciário adentrar nas searas administrativa 

e legislativa. Considerando a função eminentemente política da jurisdição constitucional e a 

atuação das Cortes Constitucionais, pode-se fazer coro à afirmação de “a divisão entre os três 

poderes está sendo superada” (VIANNA, 2010), para dar lugar a um sistema de cooperação 

entre os Poderes, em que a ênfase está na existência de um diálogo institucional entre os 

Poderes15 e não na separação absoluta das funções estatais.

1.2 A jurisdição constitucional e a legitimidade democrática.

Ao reconhecermos o caráter político da jurisdição constitucional, adentramos em um 

tema  polêmico,  que  vem  sendo  estudado  por  constitucionalistas,  filósofos  do  direito  e 

cientistas políticos, qual seja, a ausência de legitimidade democrática do Poder Judiciário ou 

do  Tribunal  Constitucional  para  lidar  com  questões  que  envolvem  a  escolha  de  opções 

igualmente razoáveis e fundadas em normas constitucionais.

O conceito de democracia adotado neste trabalho será a seguir apresentado, o que se 

revela necessário para a exposição dos temas subsequentes.

Tradicionalmente, a democracia identifica-se com o respeito às “regras do jogo”, o que 

aponta para a legitimação procedimental no Estado de Direito,  em que deve prevalecer a 

vontade da maioria. Nesse sentido, temos a teoria política de Schumpeter, segundo a qual 

“existe Democracia onde há vários grupos em concorrência pela conquista do poder através 

de uma luta que tem por objeto o voto popular” (apud BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 

2007, p. 236).

O advento do constitucionalismo e, com ele, a positivação de direitos fundamentais 

nas Constituições dos Estados Nacionais, ampliou o conceito de democracia, sendo possível 

15 Com base  na  doutrina  constitucional  norte-americana,  Flávia  Martins  de  Carvalho,  José  Ribas  Vieira  e 
Mônica Campos de Ré (2009, p. 85) asseveram, a par da representação argumentativa que identificam na 
jurisdição  constitucional,  exercida  pelo  Supremo Tribunal  Federal  com base  na  teoria  da  argumentação 
jurídica de Robert Alexy, a premente necessidade de uma postura mais cooperativa por parte dos Ministros, 
seguindo a advertência de Cass Sunstein, para quem “a interpretação da Constituição deve ser compreendida  
como um produto de contribuições de diferentes atores e perspectivas teóricas, o qual, em muitos casos, pode 
conduzir a uma postura de autocontenção por parte dos magistrados em situações controversas”.
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afirmar hoje que esta não compreende apenas o respeito às “regras do jogo” ou o “governo da 

maioria”,  mas  também  a  proteção  e  a  promoção  dos  direitos  fundamentais.  Trata-se  da 

compatibilização  da  democracia  formal  com  a  democracia  substancial,  classificada  por 

Norberto Bobbio como indicativa de “um certo conjunto de fins, entre os quais sobressai o 

fim  da  igualdade  jurídica,  social  e  econômica,  independentemente  dos  meios  para  os 

alcançar” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2007, p. 329).

Norberto Bobbio, concluindo o verbete “democracia” do “Dicionário de Política” por 

ele organizado juntamente com outros autores, assim expressa o que entende por “Democracia 

Perfeita”: “O único ponto sobre o qual uns e outros poderiam convir é que a Democracia 

perfeita  –  que  até  agora  não  foi  realizada  em nenhuma  parte  do  mundo,  sendo  utópica, 

portanto  –  deveria  ser  simultaneamente  formal  e  substancial”  (BOBBIO;  MATTEUCCI; 

PASQUINO, 2007, p. 329).

Os direitos  fundamentais,  tradicionalmente considerados  como limitações  ao  poder 

estatal,  passam  a  servir,  nessa  perspectiva,  como  instrumentos  destinados  a  viabilizar  a 

“utópica” democracia perfeita, no sentido de Bobbio, relacionando a democracia formal ou 

procedimental  com  a  democracia  substancial,  protegendo  e  garantindo,  dessa  forma,  os 

direitos fundamentais de todos os integrantes da sociedade, inclusive dos grupos minoritários.

Acerca da relação intrínseca entre os direitos fundamentais e o princípio democrático, 

fornece-nos preciosa lição Michelangelo Bovero. Para este autor, são condições (internas) da 

democracia alguns direitos fundamentais, precisamente os direitos políticos, que instituem a 

liberdade e a igualdade democráticas. Seriam precondições (externas) da democracia outros 

direitos fundamentais cuja violação possa comprometer e tornar vão o exercício dos direitos 

políticos, sendo classificados como tais algumas liberdades públicas de matriz liberal e alguns 

direitos sociais, como educação e subsistência (BOVERO, 2002, p. 37).

No mesmo sentido, propondo a substituição da democracia popular pela democracia 

do cidadão, assinala Peter Häberle (1997, p. 38-39):

A democracia do cidadão está muito próxima da idéia que concebe a democracia a 
partir dos direitos fundamentais e não a partir da concepção segundo a qual o Povo 
soberano limita-se apenas a assumir o lugar do monarca. Essa perspectiva é uma 
conseqüência da relativização do conceito de Povo – termo subjeito a entendimentos 
equívocos – a partir da idéia de cidadão! Liberdade fundamental (pluralismo) e não 
“o Povo” converte-se em ponto de referência para a Constituição democrática. Essa 
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capitis diminutio da concepção monárquica exacerbada de povo situa-se sob o signo 
da liberdade do cidadão e do pluralismo.

A  existência  de  norma  constitucional  contendo  limitação  expressa  ao  poder 

constituinte reformador (CF, art. 60, § 4º, IV) revela o empenho do constituinte originário em 

proteger os direitos fundamentais, dentre outras matérias, da sanha reformadora da maioria do 

Parlamento16. Assegura-se, assim, a proteção aos direitos das minorias.

Da consagração dos direitos fundamentais como “regras preliminares à realização do 

jogo”  (NEVES,  2006,  p.  154)  democrático,  exsurge  a  legitimidade  da  jurisdição 

constitucional, que se apresenta como “elemento necessário da própria definição do Estado de 

direito democrático” (MOREIRA, 1995, p. 177).

Guy  Scoffoni  (1999,  p.  250),  referindo-se  ao  constitucionalismo  norte-americano, 

afirma:

O constitucionalismo americano apresenta então uma definição da democracia que 
não se reduz à consagração da regra majoritária, mas faz da Constituição o primeiro 
instrumento de proteção dos direitos individuais. A doutrina dos direitos naturais, 
particularmente enraizada no contexto americano,  legitima a missão conferida ao 
juiz,  na tradição liberal,  de proteger os direitos fundamentais contra os atentados 
eventuais do poder majoritário17.

Com  efeito.  Não  é  suficiente  a  previsão  de  direitos  fundamentais  no  texto 

constitucional para a proteção e promoção dos direitos das minorias. Também não basta que 

essas normas sejam imunes ao poder constituinte reformador. Faz-se necessária a existência 

da  jurisdição  constitucional,  para  que  juízes  e  tribunais  possam  analisar  os  atos 

administrativos  e  legislativos  à  luz  da  Constituição,  e  invalidá-los,  caso  violem  as  suas 

normas, em especial no que tange aos direitos fundamentais.

A ideia  de  supremacia  da  Constituição  e  a  existência  de  um  ou  vários  órgãos 

incumbidos de exercer  a  jurisdição constitucional  não é aceita  sem ressalvas.  Opõe-se ao 

exercício do controle  de constitucionalidade o argumento de que os juízes constitucionais 

carecem de legitimidade democrática,  por não terem sido,  ao contrário dos  membros dos 

16 Demonstrando o que ora dizemos quanto ao excesso de reformas constitucionais,  basta analisar a nossa  
Constituição atual, que difere, em muito, daquela promulgada em outubro de 1988, contando, atualmente, 
com 66 Emendas ordinárias e 6 de revisão.

17 Tradução livre do original: “Le constitutionalisme américain repose donc une définition de la démocratie qui 
ne se réduit pas à la consécration de la régle majoritaire mais fait de la Constitution, le premier instrument de  
protection des droits individuels. La doctrine des droits naturels, particuliérement enracinée dans le cadre  
américain, légitime la misson impartie au juge, dans la tradition liberale, de protéger les droits fundamentaux  
contre les atteintes eventualles du pouvoir majoritaire.
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Poderes  Executivo  e  Legislativo,  eleitos  pelo  povo,  além  de  não  serem  responsáveis 

politicamente.  Não poderiam,  assim,  adotar  a  sua  própria  interpretação  constitucional  em 

detrimento  da  interpretação  adotada  pelos  poderes  ditos  políticos.  Revela-se,  assim,  a 

chamada dificuldade contramajoritária (countermajoritarian difficulty). 

Há, como afirmamos alhures, um componente inegavelmente discricionário na decisão 

constitucional,  emergindo,  portanto,  estratégias de legitimação conducentes à minimização 

deste componente discricionário, “revestindo-o de uma fundamentação racional, que deve ser 

compartilhada com a comunidade” (BARROSO, 2009b, p. 56).

Revela-se merecedora de atenção a sistematização trazida por Guy Scoffoni (1999) 

quanto  às  estratégias  de  legitimação  do  Poder  Judiciário  para  o  exercício  da  jurisdição 

constitucional.  O  referido  autor  adota  como  referência  a  experiência  constitucional  dos 

Estados Unidos da América, mas as suas assertivas são passíveis de generalização a todos os 

Estados que adotam a jurisdição constitucional. 

A existência da jurisdição constitucional faz este autor se referir a uma democracia 

jurídica, porquanto decisões de extrema relevância para a vida da sociedade são decididas 

pelo  Poder  Judiciário,  cujos  membros  não  são  eleitos  democraticamente,  com  base  na 

supremacia da Constituição e, em especial, dos direitos fundamentais.

Para Guy Scoffoni (1999, p. 249), a legitimidade do juiz constitucional deve-se aferir a 

partir  de  um  triplo  ponto  de  vista,  a  saber:  a  legitimidade  institucional,  a  legitimidade 

funcional e a legitimidade social.

A primeira  (legitimidade institucional)  se apresenta pela  composição pluralista  dos 

tribunais, pela designação política dos juízes e pela sua independência. Ademais, revela-se 

importante, na visão do referido autor, a ausência da “última palavra” da jurisdição, porquanto 

o poder político pode,  através da revisão constitucional,  contornar a decisão adotada pelo 

Poder Judiciário18. 

A legitimidade funcional decorre da função conferida historicamente à Suprema Corte 

ou ao Tribunal Constitucional de interpretar e garantir  a Constituição,  o que,  nos Estados 

Unidos da América, decorre de construção jurisprudencial, ao passo que em outros Estados 
18 No original:  “Elle  repose  ensuite  sur  l'absence  de  'dernier  mot'  de  la  juridiction,  le  pouvoir  majoritaire 

pouvant par une révision constitutionnelle, contourner la décision rendue. Ainsi, le juge, das une démocratie, 
reste légitime parce qu'il ne constitue pas un obstacle insurmontable”. (SCOFFONI, 1999, p. 249).
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soberanos resta  expresso na própria  Constituição.  No Brasil,  por exemplo,  a Constituição 

Federal,  em seu  artigo  102,  inciso  I,  confere  ao  Supremo Tribunal  Federal  a  missão  de 

guardião  da  Constituição.  Nesse  aspecto,  revela-se  importante  a  compatibilidade  entre  a 

jurisdição constitucional e o princípio democrático, a que já se fez menção nesse trabalho.

Por fim, a legitimidade social é derivada da constante interação entre a Suprema Corte 

e a opinião pública. Para Scoffoni (1999, p. 251), “levar em consideração a opinião pública 

configura uma exigência essencial na estratégia de legitimação da Corte”19. O referido autor 

identifica as seguintes estratégias adotadas pela Suprema Corte americana, todas referidas à 

consideração da opinião pública no processo decisório: i) através de suas decisões, a Corte 

exprime a vontade de responder a uma demanda social; ii) a Corte se apoia, em suas decisões,  

sobre uma grande parcela da opinião pública, esclarecendo o autor que ela pode limitar ou 

frustrar certas mudanças  contra  o desejo da opinião majoritária,  mas não pode por muito 

tempo se opor às expectativas da maioria dos cidadãos20; iii) o diálogo constitucional existente 

entre  os  cidadãos,  os  advogados  e  os  juízes,  proporcionado  pela  exceção  de 

inconstitucionalidade (SCOFFONI, 2009, p. 269).

Luís  Roberto  Barroso  (2009b,  p.  57)  elenca  alguns  argumentos  de  legitimação da 

jurisdição constitucional, que podem ser assim resumidos: i) necessidade de ampliação da 

atuação do Poder  Judiciário  como fator  de  equilíbrio diante  da  expansão dos  outros  dois 

Poderes no âmbito do Estado moderno, com o crescimento do papel do Estado proporcionado 

pelo surgimento do welfare state; ii) a jurisdição constitucional funcionaria como instrumento 

destinado a superar o déficit  de legitimidade dos órgãos políticos eletivos,  que têm a sua 

composição e atuação desvirtuadas “por fatores como o abuso do poder econômico, o uso da 

máquina administrativa, a manipulação dos meios de comunicação, os grupos de interesse e 

de  pressão,  além  do  sombrio  culto  pós-moderno  à  imagem  sem  conteúdo”;  iii) 

compatibilidade da jurisdição constitucional com a democracia substancial; iv) a jurisdição 

constitucional  como  mecanismo  apto  a  assegurar  o  exercício  e  o  desenvolvimento  dos 

procedimentos democráticos.
19 No original: “La prise en compte de l'opinion publique demeure une exigence essentielle dans la stratégie de  

légitimation de la Cour”.
20 No Brasil, Luís Roberto Barroso (2010, p. 36) exemplifica três casos em que o Supremo Tribunal Federal,  

atendendo aos anseios da opinião pública, revisou antigas jurisprudências da Corte. São eles: “a limitação das 
hipóteses de foro por prerrogativa de função (cancelamento da Súmula nº 394); a proibição do nepotismo, 
conduta  que  por  longo  tempo  foi  social  e  juridicamente  aceita;  e  a  imposição  de  fidelidade  partidária, 
penalizando o “troca-troca” de partidos após as eleições”.
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Ressaltamos,  por  fim,  que,  atualmente,  está  superado  o  arquétipo  do  magistrado 

isolado da sociedade e que, no recôndito do seu gabinete de trabalho, prestando contas apenas 

à sua consciência, profere as suas decisões. Hoje, a sociedade exige que as suas aspirações 

sejam levadas em consideração não só pelos Poderes Executivo e Legislativo, mas também 

pelo Poder Judiciário. Nesse ponto, é importante lembrar que todo o poder emana do Povo21, 

como enuncia o artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal.

Não defendemos, contudo, um populismo judicial,  no sentido de que o magistrado 

deve guiar-se pela maioria ocasional, mas sim que ele deve levar em consideração o conjunto 

das posições razoáveis expressas pelos membros da sociedade (SCOFFONI, 1999, p. 270). 

Nesse sentido, afirma Luís Roberto Barroso (2010, p. 37):

(…) O populismo judicial  é  tão pernicioso à democracia como o populismo em 
geral. Em suma: no constitucionalismo democrático, o exercício do poder envolve a 
interação  entre as  cortes  judiciais  e  o  sentimento social,  manifestado por via  da 
opinião pública ou das instâncias representativas. A participação e o engajamento 
popular  influenciam e  legitimam as  decisões  judiciais,  e  é  bom que seja  assim. 
Dentro de limites,  naturalmente.  O mérito  de uma decisão judicial  não deve ser  
aferido em pesquisa de opinião pública. Mas isso não diminui a importância de o 
Judiciário, no conjunto de sua atuação, ser compreendido, respeitado e acatado pela 
população.  A opinião  pública  é  um  fator  extrajurídico  relevante  no  processo  de 
tomada de decisões por juízes e tribunais. Mas não é o único e, mais que isso, nem 
sempre é singela a tarefa de captá-la com fidelidade.

Portanto, a democracia é por nós entendida em seu duplo sentido (formal e material). 

A partir do conceito material de democracia, umbilicalmente ligado à positivação dos direitos 

fundamentais, legitima-se a jurisdição constitucional, que funciona como mecanismo jurídico 

destinado a assegurar a supremacia e a força normativa da Constituição e,  em especial,  a 

garantir a observância dos direitos fundamentais nas relações jurídicas.

Contudo, entendemos não ser suficiente a identificação da legitimidade democrática 

da jurisdição constitucional  em razão da positivação dos direitos fundamentais.  Revela-se 

necessária,  e  nesse sentido  nos  aproximamos  das  ideias  de Peter  Häberle,  a  admissão da 

participação conteudística dos membros da esfera pública pluralista  e dos demais  agentes 

institucionais na interpretação e aplicação da Constituição, o que analisaremos em capítulo 

próprio.

21 Ressaltamos que não concebemos o “povo” como conceito representativo de uma massa de pessoas portadora 
de uma “vontade geral” de matriz rousseauniana, mas sim como conceito identificado com o de cidadãos,  
pessoas com distintas ideias, princípios e valores, cujas vontades devem ser consideradas na formação da 
vontade política.
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Por ora, impende destacar que o caráter político da Constituição e, por decorrência, da 

jurisdição  constitucional,  não  pode  obscurecer  o  papel  da  política  na  configuração  da 

realidade constitucional.  Consoante destaca Gilberto Bercovici (2004, p. 22), “a Teoria da 

Constituição deve ser entendida na lógica das situações concretas históricas de cada país, 

integrando em um sistema unitário a realidade histórico-política e a realidade jurídica”. O juiz 

constitucional não pode ter a pretensão de substituir o governo do povo, instaurando uma 

espécie de “positivismo jurisprudencial” (BERCOVICI, 2004, p. 21). Oportuna, no mesmo 

sentido, é a  explanação de Gustavo Ferreira Santos (2006, p. 53), propondo a conciliação 

entre a ideia de supremacia da Constituição e o princípio democrático:

Identificamos,  ainda,  uma necessidade de que a interpretação da Constituição se 
reconcilie  com a  natureza  democrática  do  Estado,  encontrando  para  o  princípio 
democrático um papel de relevo. O intérprete/aplicador da Constituição não deve 
atuar com vistas a fechar as portas aos representantes e ao povo, mas deve velar pela 
abertura dos canais de participação e decisão, evitando criar empecilhos ao debate 
político não razoavelmente encontráveis no texto constitucional.  Trata-se de uma 
recomposição do papel da política na vida cotidiana, que exige uma nova postura de 
quem busca interpretar a Constituição.

1.3 A racionalidade da jurisdição constitucional: as perspectivas teóricas do 

substancialismo e do procedimentalismo.

A busca da racionalidade da decisão judicial em matéria constitucional é um ponto 

central deste debate, porquanto intenta reduzir o espaço de discricionariedade conferido ao 

juiz  constitucional,  tornando  a  sua  decisão  mais  transparente  e  apta  a  ser  aceita  pela 

comunidade à qual se dirige.

Diversas teorias objetivam conferir racionalidade às decisões proferidas no exercício 

do controle de constitucionalidade, com o intuito de evitar o arbítrio do Poder Judiciário no 

exercício dessa função. Procuram, em síntese, identificar condições, limites e parâmetros de 

atuação, que possam excluir ou reduzir a influência do subjetivismo do julgador e tornar a sua 

atividade passível de controle.

A racionalidade, tradicionalmente, consiste na singular capacidade do ser humano em 

buscar  a  verdade,  o  que  seria  possível  pela  utilização  de  uma  forma  de  pensar  que 
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estabelecesse uma relação de necessidade entre os pontos de partida e os pontos de chegada. 

(TEIXEIRA, 2002, p. 213).

Na era moderna, a racionalidade identifica-se com a busca da verdade absoluta, em 

detrimento  da  racionalidade  argumentativa,  que  caracterizava  a  retórica  de  Aristóteles 

(TEIXEIRA, 2002, p. 216).

No  contexto  da  pós-modernidade,  ou  de  crise  dos  paradigmas  da  modernidade, 

ressurgem novas  formas  de  racionalidade,  dentre  as  quais  a  racionalidade  argumentativa, 

fundada  na  aceitabilidade  racional  das  conclusões  do  processo  argumentativo,  e  a 

racionalidade pelo procedimento.

Duas propostas distintas de racionalidade para a jurisdição constitucional podem ser 

identificadas nas perspectivas teóricas do substancialismo e do procedimentalismo. Enquanto 

o  primeiro propõe a adoção de uma racionalidade argumentativa, extraída do conteúdo da 

decisão,  o  segundo  propugna  por  uma  racionalidade  vinculada  ao  procedimento,  que 

legitimaria a decisão proferida em conformidade com o procedimento delimitado nas normas 

constitucionais e legais.

O comunitarismo, de matriz eminentemente substancialista, surgiu na década de 1980, 

nos  Estados  Unidos,  com Walzer,  MacIntyre,  Taylor,  Ackerman,  entre  outros,  como  um 

movimento  de  crítica  ao  liberalismo  (CRUZ,  2004,  p.  152-153).  Propõe,  em  síntese,  a 

identificação de valores homogêneos de uma comunidade,  que devem prevalecer sobre os 

interesses individuais dos seus membros.

É importante observar que o comunitarismo não desconhece o pluralismo, ou seja, não 

despreza a existência de valores particulares de indivíduos e grupos. Contudo, existem, para 

essa corrente do pensamento,  valores fundamentais  da comunidade,  “cujo conteúdo moral 

surgiria  por  meio  de  um  amplo  diálogo  entre  os  interessados  individualmente  e  a 

comunidade”  (CRUZ,  2004,  p.  154).  E  a  Constituição  seria  o  repositório  desses  valores 

fundamentais.  Citando  Bruce  Ackerman,  um dos  representantes  do  comunitarismo  norte-

americano, afirma Gisele Cittadino (2009, p. 169):

Quando uma comunidade altera o conjunto dos valores que compartilha, pode criar 
uma nova Constituição,  modificar  o  seu  direito  constitucional  ou instituir  novas 
interpretações da Constituição em vigor. Esta capacidade de autodeterminação da 
comunidade está precisamente na origem do “constitucionalismo patriótico”, que se 
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traduz,  segundo  Ackerman,  na  disposição  republicana  da  comunidade  de,  em 
momentos  decisivos,  alterar  legitimamente  os  seus  compromissos  políticos  e 
normativos.

Nesse contexto substancialista,  deve ser inserida a Jurisprudência dos Valores,  que 

começou a ser desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha na década de 

1950, sendo sistematizada por Robert Alexy, em sua  Teoria da Argumentação Jurídica, na 

década de 1970 (CRUZ, 2004, p. 157-158).

As lições de Robert Alexy ganharam espaço no campo doutrinário e jurisprudencial 

brasileiro, influenciando uma geração de constitucionalistas, que se esforçam por identificar, 

em meio  ao  pluralismo,  o  conteúdo  normativo  dos  direitos  fundamentais  positivados  na 

Constituição Federal, considerados como resultado da “vontade geral” do povo, reunido em 

Assembleia Nacional Constituinte.

Podem ser identificados como adeptos desta corrente do pensamento constitucionalista 

José  Afonso  da  Silva,  Paulo  Bonavides,  Lênio  Streck,  Luís  Roberto  Barroso,  Daniel 

Sarmento, dentre outros.

A teoria de Alexy foi incorporada a diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, 

valendo ressaltar o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI 3510, 

em que afirma que, tal qual o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal pode ser considerada a 

Casa do Povo e que, enquanto aquele representa o cidadão politicamente, este o representa 

argumentativamente22.

A Jurisprudência dos Valores reconhece na Constituição um repositório dos valores 

fundamentais  de um povo,  estruturados  sob a  forma de  princípios,  tendo como princípio 

absoluto a “dignidade da pessoa humana” (CRUZ, 2004, p. 59). Os demais princípios seriam 

relativos, devendo, na sua aplicação, sujeitar-se à lei da ponderação, sendo a prevalência de 

um princípio sobre o outro determinada pelas especificidades da demanda, o que torna – ao 

menos  era  essa  a  sua  pretensão  –  racional/controlável  o  subjetivismo  dos  julgadores  no 

escalonamento de princípios (CRUZ, 2004, p. 60).

Nessa atividade de ponderação de valores, desenvolvida pelo Tribunal Constitucional 

Federal  da  Alemanha,  assume  especial  relevância  a  aplicação  do  princípio  da 

22 Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf>.  Acesso  em 
07 fev. 2010.
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proporcionalidade, com a observância dos seus subprincípios constitutivos: a) princípio da 

conformidade ou adequação de meios; b) princípio da exigibilidade ou da necessidade; c) 

princípio da proporcionalidade em sentido estrito (CANOTILHO, 2000, p. 268-269).

A teoria da argumentação jurídica de Robert  Alexy diverge,  em alguns pontos,  do 

legado  da  Jurisprudência  de  Valores,  em especial  quando  não  reconhece  a  existência  de 

princípios absolutos, tendo a todos como mandamentos de otimização. Alexy (2008, p. 90-91) 

assim compreende a distinção entre regras e princípios, tidos em sua teoria como espécies do 

gênero norma jurídica23:

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados 
por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de 
sua  satisfação  não  depende somente  das  possibilidades  fáticas,  mas  também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 
princípios e regras colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma 
regra vale,  então deve se fazer exatamente aquilo que ela exige;  nem mais,  nem 
menos. Regras contêm, portanto,  determinações  no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma 
distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou 
um princípio.

Segundo o próprio Alexy, a sua tese assemelha-se ]à de Ronald Dworkin, diferindo 

desta  quanto  à  caracterização  dos  princípios  como  mandamentos  de  otimização. Alexy 

procura sustentar a racionalidade da ponderação no procedimento de argumentação, baseada 

exclusivamente na noção de proporcionalidade (CRUZ, 2004, p. 165).

A  teoria  de  Alexy,  ao  contrário  da  Jurisprudência  de  Valores,  tem  um  caráter 

essencialmente dialógico, na medida em que concentra os seus esforços na possibilidade de 

ampla  liberdade  de  discussão,  na  qual  os  diversos  oradores  podem fornecer  argumentos 

racionais  para  a  elaboração  da  decisão  envolvendo  a  ponderação  entre  dois  princípios 

constitucionais.

Verifica-se, em comum, que tais atitudes metodológicas adotam a ideia geral de ser a 

Constituição  um repositório  de  valores  fundamentais  da  sociedade,  de  caráter  normativo, 

cumprindo à jurisdição constitucional a tarefa de aplicar tais normas, ponderando valores e 

23 “Tanto  regras  como  princípios  são  normas,  porque  ambos  dizem  o  que  deve  ser.  Ambos  podem  ser 
formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são,  
tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A 
distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies” (ALEXY, 2008, p. 87)
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construindo a regra a ser adotada no caso concreto24. Assim, “mais que um legislador positivo, 

a Corte Constitucional alcança um status  de Assembléia Nacional Constituinte permanente” 

(CRUZ, 2004, p. 174).

A perspectiva procedimentalista, que tem em Jürgen Habermas seu maior expoente, 

surge como uma alternativa para a busca da racionalidade da decisão jurídica, que não mais se 

concentra no seu conteúdo, mas sim no seu procedimento, com o respeito ao princípio da 

legalidade  no  discurso  de  aplicação,  condicionado  à  observância  de  um  procedimento 

democrático na elaboração da norma jurídica.

Jürgen Habermas desenvolveu a Teoria Discursiva do Direito,  apregoada como um 

retorno  à  legalidade,  mas  bem  distanciada  do  formalismo  característico  do  positivismo 

clássico.  Propõe este  autor,  em substituição  à  produção interior  e  monológica  de  normas 

jurídicas,  pautada  por  uma  moral  convencional,  um  procedimento  dialógico/discursivo 

fundado na moralidade pós-convencional25 (CRUZ, 2004, p. 213).

Para tal teoria, o processo de fundamentação da normatização jurídica compõe-se de 

dois planos distintos: o discurso de fundamentação e o de aplicação do direito.

No  discurso  de  fundamentação,  afigura-se  como  elemento  central  da  teoria 

habermasiana o “agir comunicativo”, orientado para a obtenção do consenso dos participantes 

do  processo  de  produção  da  norma jurídica  que,  para  atingirem esta  finalidade,  utilizam 

argumentos morais e não morais (pragmáticos e ético-políticos).

Abordando o discurso de aplicação do direito, Álvaro Ricardo de Souza Cruz afirma 

que “a racionalidade imposta pela conjunção dos 'princípios da moralidade, da democracia e 

24 Vale observar que, para Alexy, tal regra deve seguir o princípio da universalizabilidade, ou seja, deve ser  
passível de aplicação a todos os casos jurídico e faticamente idênticos. Assim: “Já a tese segundo a qual os  
sopesamentos conduziriam a 'decisões particulares' é, no mínimo, equivocada. Na medida em que as decisões 
de sopesamentos são decisões judiciais, é claro que elas são proferidas, em geral, para a solução de casos 
particulares. Mas, com base nessas decisões e nos termos da lei do sopesamento, é sempre possível formular 
uma  regra.  Por  conseguinte,  nada  há  de  inconciliável  entre  o  sopesamento  no  caso  particular  e  sua 
universalizabilidade. No modelo aqui defendido, ambos estão associados” (ALEXY, 2008, p. 174).

25 A  ideia  de  moralidade  pós-convencional,  presente  na  teoria  de  Habermas,  encontra  fundamento  no 
pensamento de  Kohlberg e este,  por  sua  vez,  na obra de Piaget.  Kolhberg distingue níveis  distintos  de  
moralidade,  estabelecendo  um  paralelo  com  o  processo  de  aprendizagem.  Na  etapa  denominada  pós-
convencional, “os indivíduos, mesmo detentores de uma herança cultural, conseguem identificar os valores 
que  formam  sua  identidade  e  passam  a  ter  juízos  de  valor  críticos  sobre  os  mesmos,  por  meio  do 
reconhecimento dos direitos individuais e de princípios universais” (CRUZ, 2004, p. 214).
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do discurso'  tornou-se elemento  capaz  de  extrair  da própria  legalidade,  sua  legitimidade” 

(CRUZ, 2004, p. 224).

Assim, a jurisdição constitucional, fazendo uso do discurso de aplicação do direito, 

teria como limite o discurso normativo, com a análise da adequação da norma jurídica aos 

supracitados  princípios  e,  ao  contrário  do  substancialismo,  não  seria  vinculada  a  uma 

eticidade material  e  sujeita  a  preferências ideológicas  do julgador.  O discurso jurídico de 

aplicação, destarte, seria distinto do discurso de fundamentação, impedindo que, ao contrário 

do que ocorre na filosofia constitucional de vertente substancialista, os juízes constitucionais 

atuem positivamente como legisladores.

É importante destacar, com Ana Paula de Barcellos, que o procedimentalismo não se 

afasta completamente da ideia de consensos básicos ou prévios, tendo em vista que pressupõe 

a igualdade de todos os indivíduos participantes do procedimento e o seu caráter democrático, 

reconhecendo  ainda  que  as  constituições  devem  tratar  não  apenas  de  regras  puramente 

procedimentais (como a disciplina das eleições e da separação de poderes), mas também da 

proteção dos direitos fundamentais (BARCELLOS, 2008, p. 170-171). Em resumo, não se 

pretende uma ditadura da maioria presente ocasionalmente no espaço de deliberação pública, 

impondo-se  a  proteção  aos  direitos  da  minoria,  através  da  existência  de  um catálogo  de 

direitos  fundamentais,  que  funcionam,  assim,  como  condições  e  limites  da  ação 

comunicativa26.

Há como extrair das duas vertentes (substancialista e procedimentalista) a assunção de 

dois  papéis  principais  desempenhados  pela  Constituição:  i)  “veicular  consensos  mínimos, 

essenciais para a dignidade das pessoas e para o funcionamento do regime democrático, que 

não  devem  ser  preteridos  por  maiorias  ocasionais”;  ii)  “assegurar  o  espaço  próprio  do 

pluralismo político, representado pelo abrangente conjunto de decisões que não podem ser 

subtraídas dos órgãos eleitos pelo povo a cada momento histórico” (BARROSO, 2009b, p. 

59).

26 No mesmo sentido, identificando uma importante zona de superposição entre os enfoques substancialista e  
procedimentalista, assinala Luís Roberto Barroso (2009b, p. 58): “(...) ambas as correntes destacam o caráter 
imprescindível de certos direitos fundamentais, seja como pressuposto para a deliberação, seja como pautas 
mínimas inerentes à dignidade humana. Trilhando caminhos diversos, as diversas correntes chegam a um 
ponto comum naquilo que é verdadeiramente essencial”.



41

Häberle, embora com certas distinções em relação ao pensamento de Habermas, se 

insere  na  postura  filosófica  dos  procedimentalistas,  ao  privilegiar  o  debate  sobre  os 

participantes  da  interpretação constitucional,  divergindo daqueles  que  veem na  função de 

controle  de  constitucionalidade  uma  atividade  puramente  intelectual,  em  que  assume 

relevância a ponderação de valores e aplicação do princípio da proporcionalidade. 
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2  A  TEORIA  DA  SOCIEDADE  ABERTA  DOS  INTÉRPRETES  DA 

CONSTITUIÇÃO  E  A  SUA  INCORPORAÇÃO  AO  DIREITO 

BRASILEIRO.

2.1 A sociedade aberta em contraposição à sociedade fechada: a tese de Karl 

Popper.

Antes  de analisarmos a teoria  da sociedade aberta  dos intérpretes  da Constituição, 

desenvolvida pelo jurista alemão Peter Häberle (1997), faz-se necessário delimitar a origem 

do seu pensamento, que pode ser encontrada na teoria da democracia do filósofo austríaco 

naturalizado britânico Karl Raimund Popper, apresentada em sua obra A Sociedade Aberta e  

seus Inimigos (1987), bem como nos demais conceitos por ele desenvolvidos, a exemplo do 

racionalismo crítico,  orientado pelos métodos do falseacionismo,  do  trial  and error  e das 

conjectures and refutations.

É importante asseverar que,  na obra de Peter Häberle,  faz-se menção, expressa ou 

implicitamente,  em diversas  oportunidades,  a  Karl  Popper,  não  sendo  conclusão  nossa  a 

assertiva de que aquele, na elaboração de sua tese, sofreu a influência deste27. Em recente 

estudo, Häberle (2010, p. 126-127) asseverou:

Uma tentativa especial, de transpor a “sociedade aberta” de Popper para a ciência 
jurídica constitucional, foi e continua sendo o paradigma da “sociedade aberta dos  
intérpretes da Constituição”.  (...) O termo da “sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição” (1975) é tão impensável sem Popper quanto a ciência cultural o é sem 
o  protestante  “sacerdócio  de  todas  as  crenças”,  de  tal  sorte  que  continua  sendo 
objeto de controvérsias na Alemanha, mas também é muito citado (...).

Como é nossa pretensão analisar o instituto das audiências públicas na experiência da 

jurisdição constitucional brasileira, instituto esse que foi criado no direito brasileiro a partir da 

influência das ideias de Peter Häberle (MENDES; VALE, 2008, p. 7), entendemos importante 

essa breve regressão, para melhor compreensão do tema. Cabe destacar que não faremos uma 

27 Para Paulo Bonavides (2001, p. 470), “a sociedade de Häberle é a mesma 'sociedade aberta' de Popper”,  
sendo o racionalismo crítico a base filosófica de inspiração do método interpretativo preconizado por Peter  
Häberle.  Bruno Galindo (2006, p. 135, 137),  por seu turno, afiança que o possibilismo constitucional de 
Häberle  e  a  sua  teoria  da  “constituição  aberta”  representa  desdobramento,  no  âmbito  da  teoria  da 
constituição, da filosofia popperiana.
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análise exaustiva da complexa teoria democrática de Karl Popper,  tarefa que destoaria do 

objetivo  específico  deste  trabalho,  mas  apenas  abordaremos  os  seus  aspectos  centrais, 

fundamentais para a compreensão das ideias que serão, na sequência, apresentadas.

Iniciamos  com a  exposição  do próprio  Peter  Häberle  (1997,  p.  39-40),  que  assim 

retrata a concepção de ciência de Popper, resumindo as ideias deste autor que se conectam 

com a sua tese:

Afigura-se suficiente a constatação de que o conceito de ciência defendido por Popper 
revela-se  produtivo  de  uma  perspectiva  teorético-democrática,  que  o  conceito  de 
democracia  pluralista,  constitucional,  liberal,  baseado  na  divisão  de  poderes,  aqui 
defendido, pode, em dada medida, invocar o conceito de democracia por ele adotado, 
especialmente  quando  desenvolve  uma  teoria  de  democracia  quanto  aos  dogmas 
“clássicos”  da  soberania  popular.  (...)  Não  é  difícil  reconhecer  aqui  novamente  o 
princípio da falsificação de Popper (“trial and error”), sua tese sobre a forma indireta 
e  o  caráter  não  absoluto  do  conhecimento  (“conjectures  and  refutations”),  a  sua 
permanente  preservação,  que  há  de  continuar  uma  humilde  “piece-meal  social  
engineering”, apta a ser corrigida, com a sua recusa à técnica do planejamento global,  
sua crença relativa na razão, seu entendimento experimental de política, sua defesa 
para uma reforma gradual e conseqüente, sua advertência em favor da paciência e da 
tolerância e seu engajamento por uma sociedade aberta enquanto “racional e crítica”, 
em favor da concorrência de diferentes idéias e interesses graças à liberdade de crítica 
e  de  pensamento,  e,  assim,  em  favor  da  liberdade  do  ser  humano,  de  suas 
responsabilidades e de suas decisões, mas também sua luta contra a onisciência e a 
pretensão de onipotência da sociedade “fechada”.

Karl Popper, na obra citada, elabora contundente análise filosófica, em que se insurge 

contra o historicismo (que contempla a existência de uma lei do desenvolvimento histórico), 

elemento  central  da filosofia  da Grécia  Antiga,  da qual  Platão revela-se como seu maior 

expoente. Analisa a “Teoria das Formas ou Ideias” de Platão, explicitando-a como a crença 

nas coisas perfeitas e imutáveis, encontradas em um plano ideal, as quais, segundo a lei da 

decadência,  deram  origem  às  coisas  imperfeitas  e  mutáveis  existentes  no  mundo  real, 

conservando estas a essência daquelas. É essa busca da essência das coisas (o essencialismo 

metodológico),  que caracteriza a  filosofia platônica.  Diz Popper (1987a,  p.  46) que a sua 

teoria orienta-se por filosofia de natureza oposta, qual seja, o nominalismo metodológico, que 

“objetiva descrever como uma coisa se comporta em várias circunstâncias e, especialmente, 

se há quaisquer regularidades nesse comportamento”.

Diante da lei da mudança, que invariavelmente conduz à decadência, a filosofia de 

Platão abre caminho a uma espécie de mecânica social, conducente à detenção da mudança na 

sociedade. Elaborada em período de intensa ebulição social, durante a Guerra do Peloponeso, 
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quando  a  oligárquica  cidade  de  Esparta  guerreava  contra  a  democrática  Atenas28,  e  os 

membros da oligarquia ateniense, dos quais Platão fazia parte, estavam receosos em perder as 

suas posições sociais, pretendia Platão o retorno ao tribalismo, com suas instituições mágicas 

e fechadas, nas quais não se conhece o individualismo político ou a luta de classes. Todos,  

nesta  sociedade  tribal,  estariam  satisfeitos  com  a  posição  social  que  ocupavam,  e  não 

almejavam alcançar o poder, não havendo questionamentos quanto às decisões adotadas pela 

elite dominante.

Popper assinala que foi nessa época que ocorreu a transição da sociedade fechada para 

a sociedade aberta, que fora veementemente combatida por Platão e seus seguidores. Indica a 

existência  do  que  chama de  “Grande  Geração”,  composta  por  cidadãos  atenienses  como 

Péricles, Demócrito e Sócrates, que formularam os princípios da igualdade perante a lei e do 

individualismo político. Em especial, segundo Popper (1987a, p. 201):

Formularam eles a doutrina de que as instituições humanas do idioma, dos costumes 
e da lei não têm o caráter mágico de tabus, mas são de autoria humana, não naturais,  
mas convencionais, e insistiram ao mesmo tempo em que somos responsáveis por 
essas instituições. (...) E havia o maior talvez de todos, Sócrates, que ensinou a lição 
de que devemos ter fé na razão humana, mas ao mesmo tempo devemos resguardar-
nos do dogmatismo; de que nos devemos afastar tanto da misologia, a desconfiança 
na teoria e na razão, quanto da atitude mágica daqueles que fazem da sabedoria um 
ídolo; que ensinou, em outras palavras, ser a crítica o espírito da ciência.

A ideia de responsabilidade pessoal dos homens acerca das instituições políticas do 

Estado,  bem como a participação nas  decisões  adotadas  por  essas  mesmas instituições,  é 

central na teoria da sociedade aberta. Neste ponto verifica-se a divergência essencial entre esta 

e a sociedade fechada. 

Na  sociedade  fechada,  não  há  disputa  de  classes,  cada  um ocupa  o  seu  lugar  na 

sociedade e a autoridade é indiscutível, não participando os seus membros na definição das 

questões que lhes atingem pessoalmente.  A democracia representativa,  ao nosso ver,  pode 

perfeitamente coexistir em uma sociedade fechada, manifestando-se o “povo” apenas no dia 

das eleições, como elemento legitimador das decisões de governo, adotadas estas de forma 

oculta e sem qualquer participação dos cidadãos.

28 Devemos compreender a democracia ateniense segundo as características da época (entre 4 e 5 séculos antes 
de Cristo), não sendo aceitáveis, ao nosso ver, as críticas atualmente formuladas no sentido de que não havia 
democracia em Atenas  em razão da manutenção de um sistema escravocrata.
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A sociedade aberta, ao contrário, não pode ser identificada apenas com a democracia 

representativa  ou  formal.  Também não se  contenta  com a  instituição  de  um catálogo  de 

direitos  fundamentais,  o  que  caracterizaria  a  democracia  material.  Faz-se  necessária  a 

presença de elementos de democracia direta ou participativa. O povo, nesta sociedade, não é 

apenas  um  referencial  quantitativo,  que  se  manifesta  no  dia  das  eleições  conferindo 

legitimidade ao governo, mas, além disso, participa e contribui efetivamente para a produção 

das decisões administrativas, legislativas e judiciais, que lhe digam respeito e que afetem o 

seu modo de vida em sociedade.

Ultrapassada a ideia da existência de um consenso de natureza substancial (a “vontade 

geral” de matriz rousseauniana), a sociedade aberta, caracterizada pelo pluralismo, exige a 

participação de todos os membros da sociedade, representativos das mais diversas ideologias 

e tendências, na construção dessa mesma sociedade.

A teoria democrática de Popper configura um manifesto contra o totalitarismo, por ele 

identificado  no  programa  filosófico  de  Platão  e,  mais  modernamente,  no  de  Hegel,  que 

denomina de “volta ao tribalismo”. Assim, para Häberle (2010, p. 124):

A 'sociedade  aberta'  é  o  modelo  ideal  de  Sir  Popper,  como contraprograma  aos 
sistemas filosóficos de um Platão e de um Hegel, mas também ao totalitarismo do 
fascismo e do comunismo, projetado em 1945. (...)  Seu desiderato é fortalecer o 
cidadão,  deslocando-o para o centro do Estado Constitucional,  ou seja,  para sua 
sociedade pluralista, e, em parte, também para proteger o cidadão do fortalecimento 
demasiado  das  competências  estatais,  assim  como  do  domínio  excessivo  do 
“mercado”, mas também em relação aos partidos políticos. O pensamento a partir do 
cidadão  e  da  sua  sociedade  deve  limitar  e  eventualmente  corrigir  o  tradicional 
“Pensamento vindo do Estado”, de caráter estatista. (...).

Para Popper, a transição da sociedade fechada para a sociedade aberta ou democrática, 

que teve origem com os gregos, “pode ser descrita como uma das mais profundas revoluções 

por que passou e ainda passa a humanidade” (POPPER, 1987a, p. 191). O abandono do modo 

de  vida  tribal,  com  as  suas  instituições  operando  de  forma  mágica,  e  o  posterior 

desenvolvimento  de  instituições  democráticas,  em  que  os  indivíduos  passam  a  ser 

responsáveis por suas próprias decisões, pode evidenciar o que Popper entende como uma 

revolução.

Trata-se,  segundo  Popper,  de  uma  revolução  que,  embora  tenha  iniciado  em  um 

momento histórico específico, ainda acontece atualmente, existindo, ainda hoje, os inimigos 

da  sociedade  aberta,  que  pretendem  o  retorno  à  sociedade  fechada,  o  que  só  pode  ser 
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alcançado pelas diversas tendências totalitárias, de que foram exemplo, na história recente, as 

experiências do nazismo, do fascismo e do comunismo.

Sendo impossível o retorno à sociedade fechada (POPPER, 1987a, p. 216), uma vez 

que o que caracteriza o humano é justamente o apelo à razão, eventual tentativa de regresso 

apenas  é  alcançada  com um governo  autoritário,  que  finde  por  sufocar  as  manifestações 

populares e por edificar uma autoridade que não se ancore na razão mas sim na força29.

Constata-se, assim, ser a teoria de Karl Popper uma autêntica teoria da democracia 

participativa,  porquanto  enfatiza  a  participação  dos  cidadãos  nas  decisões  das  instâncias 

governamentais.

2.2  A  teoria  de  Peter  Häberle:  a  democratização  da  interpretação 

constitucional e o pensamento jurídico do possível.

Peter Häberle desenvolveu, em obra traduzida no Brasil por Gilmar Ferreira Mendes, a 

teoria  da  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da  Constituição  (1997),  fornecendo  inovadora 

contribuição  para  o  debate  constitucional,  ao  enfocar,  em  matéria  de  interpretação 

constitucional, ao invés dos seus métodos, objetivos e tarefas, os seus participantes.

Diante do pluralismo e da complexidade das sociedades modernas, Häberle afirma que 

a  interpretação  constitucional  não  pode  ser  tarefa  apenas  dos  intérpretes  formais  da 

Constituição (partes do processo e juiz constitucional), enunciando a seguinte tese central:

(...)  no  processo  de  interpretação  constitucional  estão  potencialmente  vinculados 
todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não 
sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de 
intérpretes da Constituição. (1997, p. 13)

Todos aqueles, portanto, que vivem a norma, findam por interpretá-la (HÄBERLE, 

1997, p. 13), o que propicia a democratização da interpretação constitucional. Esta não pode 

29 Nas palavras de Popper (1987a, p. 216): “Nunca podemos retornar à alegada inocência e beleza da sociedade 
fechada. Nosso sonho de um céu não pode ser realizado na terra. Uma vez que comecemos a confiar em 
nossa razão, a usar nossos poderes de crítica, uma vez que sintamos o apelo das responsabilidades pessoais e,  
com estas, a responsabilidade de auxiliar a promoção do conhecimento, não poderemos retornar a um estado 
de submissão implícita à magia tribal. Para aqueles que comeram da árvore do conhecimento, o paraíso é  
perdido”.
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ser monopólio dos intérpretes jurídicos (sociedade fechada dos intérpretes da Constituição), 

pois não são apenas estes que vivem a norma. Na medida em que à jurisdição constitucional 

permanece  a  missão  de  proferir  a  última  palavra30 em  matéria  de  interpretação  da 

Constituição,  os  membros  da  esfera  pública  pluralista  figurariam  ao  menos  como  pré-

intérpretes da Constituição. À interpretação constitucional em sentido estrito, que fazem os 

participantes formais do processo constitucional, soma-se a interpretação produzida por todos 

os cidadãos que se façam presentes de forma ativa e passiva nos atos da comunidade política 

(HÄBERLE, 2002, p. 89).

Vale destacar que, nesta perspectiva, o texto normativo é um ponto de partida e não 

um ponto de chegada, partilhando Häberle da concepção de que não existe norma jurídica 

anterior  ao  processo  de  interpretação.  Este,  a  partir  do  texto  normativo,  produz  a  norma 

jurídica. Acrescentaria Häberle: traduzindo não apenas o texto, mas também “a pluralidade da 

esfera pública e da realidade, as necessidades e as possibilidades da comunidade, que constam 

do texto, que antecedem os textos constitucionais ou subjazem a eles” (HÄBERLE, 1997, p. 

43). 

Há,  assim,  na  teoria  häberleana,  a  conjunção  entre  o  documento  escrito  que 

denominamos Constituição e a realidade constitucional, resultando, através de um processo 

interpretativo do qual participam os intérpretes formais da Constituição, os agentes públicos e 

os membros da esfera pública pluralista, na construção da Constituição adequada ao tempo 

histórico. Diverge, neste ponto, tanto das teorias puramente normativistas quanto das teorias 

que  integram o  movimento  do  realismo  jurídico,  porquanto  nas  primeiras  é  considerado 

apenas  o  texto  normativo,  enquanto  nas  segundas  enfatiza-se  somente  a  realidade 

constitucional.

A distinção entre “texto” e “norma” foi a tese central da obra do constitucionalista 

alemão Friedrich Müller  (2009), que enfatiza a dimensão pragmática da concretização da 

norma, conferindo menor relevância ao seu aspecto semântico. A estrutura da norma jurídica, 

30 O monopólio da “última palavra”, em matéria de interpretação constitucional é por diversas vezes destacado 
em pronunciamentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, constando expressamente na ementa do 
acórdão lavrado nos autos do MS 26603/DF, publicado no DJe-241, de 18/12/2008, julgado pelo Plenário, de 
que foi relator o Ministro Celso de Mello. Em sentido contrário, em referência à experiência norte-americana,  
Guy Scoffoni afirma que a Suprema Corte não detém o monopólio da última palavra, diante da possibilidade, 
sempre  existente,  de  revisão  constitucional  deflagrada  pelo  Parlamento,  modificando  aquela  cláusula 
constitucional aplicada pelo Tribunal.
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para  o citado jurista,  compõe-se  de dois  elementos:  i)  o  programa normativo,  construído 

mediante a assimilação de dados primariamente linguísticos, a partir do texto normativo, e ii) 

o  âmbito  normativo,  construído  pela  intermediação  linguístico-jurídica  de  dados  reais, 

primariamente não linguísticos (MÜLLER, 2009, p. 194). A norma jurídica, portanto, não se 

confunde com o seu texto, sendo produzida no decorrer do processo de concretização, o que 

lhe confere  a  necessária  adaptabilidade  às  mudanças  culturais  e  sócio-econômicas,  sem a 

necessidade de modificação do seu texto.

À perspectiva de Müller, referente à matéria da interpretação constitucional, alia-se a 

orientação de Häberle, referente às pessoas e grupos (NEVES, 2007, p. 85). O “processo de 

concretização” proposto por Müller, e a “esfera pública pluralista” que, para Häberle, deve 

participar do processo de concretização constitucional, “são fórmulas distintas de acentuar a 

equivocidade  semântica  dos  textos  constitucionais  (dissenso  valorativo  ou  'ideológico'  na 

'comunidade' discursiva)” (NEVES, 2007, p. 87-88).

A adoção  de  uma  perspectiva  procedimentalista,  como  a  desenvolvida  por  Peter 

Häberle, em matéria de interpretação constitucional, prestigia o pluralismo de ideias, valores 

e concepções sobre o conceito de “vida boa” existente nas sociedades modernas, na medida 

em  que  não  exclui  a  possibilidade  de  alguma  dentre  as  interpretações  veiculadas  pelos 

diversos membros da sociedade ser posteriormente adotada, embora provisoriamente afastada, 

em um dado momento histórico, pelo Poder Judiciário. 

Nesse  contexto  pluralista,  não  podemos  falar  de  uma  única  decisão  corretamente 

fundamentada no texto constitucional, mas de várias alternativas de interpretação, devendo o 

juiz  constitucional  adotar  aquela  que  melhor  se  adapta  ao  contexto  atual,  fazendo  da 

concretização constitucional uma atividade historicamente situada.

A teoria de Peter Häberle relaciona-se com a teoria da sociedade aberta de Popper, ao 

permitir  e  estimular  a  participação ativa dos  membros  da sociedade civil  no processo de 

elaboração  de  decisões  que  afetarão  as  suas  vidas,  como  são  aquelas  em que  estão  em 

discussão as cláusulas constitucionais.

A teoria  da  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da  Constituição  apresenta  o  seguinte 

“catálogo provisório” de participantes da interpretação constitucional:

(1) as funções estatais:
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a)  na  decisão  vinculante  (da  Corte  Constitucional):  decisão  vinculante  que  é 
relativizada mediante o instituto do voto vencido;

b) nos órgãos estatais com poder de decisão vinculante, submetidos, todavia, a um 
processo  de  revisão:  jurisdição,  órgão  legislativo  (submetido  a  controle  em 
consonância com objeto de atividade): órgão do executivo, especialmente na (pré) 
formulação do interesse público;

(2)  os  participantes  do  processo  de  decisão  nos  casos  1ª  e  1ᵇ,  que  não  são, 
necessariamente, órgãos do Estado, isto é:

a) o requerente ou recorrente e o requerido ou recorrido, no recurso constitucional 
(Verfassungsbeschewerde),  autor  e  réu,  em  suma,  aqueles  que  justificam  a  sua 
pretensão e obrigam o Tribunal  a  tomar uma posição ou a assumir um “diálogo 
jurídico” (“Rechtsgespräch”);

b) outros participantes do processo, ou seja, aqueles que têm direito de manifestação 
ou de integração à lide, nos termos da Lei Orgânica da Corte Constitucional (v.g. §§  
77,  85,  nº  225,  94,  nº  1  a  4,  §§  65,  82,  nº  2,  83,  nº  2,  94,  nº  5),  ou  que  são, 
eventualmente, convocados pela própria Corte Constitucional (v.g., § 82, nº 4, da 
Lei do Bundesverfassungsgericht);

c) pareceristas ou experts, tal como se verifica nas Comissões Especiais de Estudos 
ou de Investigação (§ 73, do Regimento Interno do Parlamento Federal);

d) peritos e representantes de interesses nas audiências públicas do Parlamento (§ 
73,  nº  3,  do  Regimento  Interno  do  Parlamento  Federal  alemão),  peritos  nos 
Tribunais,  associações,  partidos  políticos  (frações  parlamentares),  que  atuam, 
sobretudo, mediante a “longa manus” da eleição de juízes;

e)  os  grupos  de  pressão  organizados  (§  10  do  Regimento  Interno  do  Governo 
Federal);

f)  os  requerentes  ou  partes  nos  procedimentos  administrativos  de  caráter 
participativo;

(3) a opinião pública democrática e pluralista e o processo político como grandes 
estimuladores:  media  (imprensa, rádio, televisão, que, em sentido estrito, não são 
participantes do processo), o jornalismo profissional, de um lado, a expectativa de 
leitores, as cartas de leitores, de outro, as iniciativas dos cidadãos, as associações, os  
partidos  políticos  fora  do  seu  âmbito  de  atuação  organizada  (Cf.  2,  d),  igrejas,  
teatros, editoras, as escolas da comunidade, os pedagogos, as associações de pais;

(4) cumpre esclarecer, ainda, o papel da doutrina constitucional nos nºs 1, 2 e 3; ela 
tem um papel essencial por tematizar a participação de outras forças e, ao mesmo 
tempo, participar nos diversos níveis. (HÄBERLE, 1997, p. 19-23).

O rol supra deve merecer as necessárias adaptações para a realidade constitucional 

brasileira. Como nota fundamental, constatamos o fato de incluir, dentre os participantes da 

interpretação constitucional, não só aqueles que efetivamente participam do processo, mas 

também os cidadãos, grupos organizados e todos os que compõem a esfera pública pluralista.

Inocêncio Mártires Coelho (1998b) faz interessante análise acerca da obra de Peter 

Häberle,  aproximando-a  da  conhecida  tese  de  Ferdinand  Lassalle  (2005).  Para  o  referido 

autor,  quando Häberle  aborda  os  “agentes  conformadores  da  realidade  constitucional”  ou 

“forças produtivas de interpretação” (destacados no rol supra), está a se referir, assim como 
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Lassalle  quando  trata  dos  “fatores  reais  do  poder”  ou  “fragmentos  de  Constituição”,  à 

realidade constitucional. A Constituição, para Lassalle, identifica-se com os fatores reais do 

poder31, que configurariam a essência da Constituição. 

Ambas as teorias, portanto, relacionam Constituição e realidade constitucional, o que 

autoriza a conclusão de que a tese de Häberle é “descendente hermenêutica” da teoria de 

Lassalle  (COELHO,  1998,  p.  191)  Tanto  uma quanto  outra  “condicionam a  eficácia  das 

constituições à manutenção da sintonia entre o seu texto e a realidade que elas pretendem 

conformar” (COELHO, 1998, p. 189).

Há, contudo, um ponto central de divergência entre as duas teorias. Para Lassalle, não 

havia saída institucional apta a superar o conflito entre a Constituição escrita e a Constituição 

real, findando aquela por sucumbir diante da contradição com as forças reais do poder em 

uma  dada  sociedade.  Não  havia  solução  constitucional,  portanto,  para  as  rupturas 

institucionais.

Häberle soluciona esse impasse com a constitucionalização dos fatores reais do poder, 

que passam a atuar, na condição de agentes conformadores da realidade constitucional, como 

intérpretes ou pré-intérpretes da Constituição. Vale ressaltar, nesse ponto, a importância da 

distinção entre  norma e  texto,  presente  na  obra  häberleana,  configurando a  norma não o 

pressuposto  da  interpretação,  mas  sim  o  seu  resultado.  Sendo  assim,  à  jurisdição 

constitucional incumbe, sob os influxos da realidade constitucional, dizer o verdadeiro sentido 

da  Constituição,  que  se  revela  variável  temporalmente,  o  que  possibilita  as  mutações 

constitucionais, assim relacionadas com os fatores reais do poder:

Que significam, afinal, as chamadas  mutações constitucionais  ? Nada mais, nada 
menos que  a  expressão  hermenêutica  dos fatores  reais  de  poder,  vale  dizer,  das 
forças produtoras das  novas leituras  de um mesmo texto constitucional. Onde se 
assimilam os conflitos institucionais e se acolhem as mutações constitucionais deles 
decorrentes, não resta espaço para erupções inconstitucionais. (COELHO, 1998, p. 
191).

Em suma, enfatiza Häberle o diálogo e a participação dos diversos membros da esfera 

pública pluralista na jurisdição constitucional. A sua teoria não se preocupa com a busca do 

consenso, mas sim com a abertura procedimental, no sentido de que todos possam fornecer as 

31 Lassalle (2005) apontava como fatores reais de poder, também chamados de “fragmentos de Constituição”, a 
monarquia,  a aristocracia, a grande burguesia, a pequena burguesia,  a classe operária e,  dentro de certos 
limites, também a consciência coletiva e a cultura geral da Nação. 
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contribuições  necessárias  para  a  construção  de  alternativas  de  decisão  para  o  juiz 

constitucional, passando a decisão proferida no processo de controle de constitucionalidade a 

ser vista não mais como uma operação individual, mas sim como uma decisão construída no 

espaço democrático de diálogo.

Assim, revela-se coerente a sua proposta de substituição da democracia do povo, no 

sentido de Rousseau, identificada com uma vontade geral (consenso),  pela democracia do 

cidadão,  orientada  pelo  pluralismo  (dissenso),  característica  das  sociedades  modernas.  A 

função do Poder Judiciário, na concretização da Constituição, passaria a ser a de assimilar o 

dissenso  presente  na  sociedade,  absorvendo  as  diversas  alternativas  de  interpretação 

constitucional apresentadas pelos seus membros e aplicando, acrescentamos nós, na linha do 

racionalismo crítico popperiano, aquela que melhor resistir às críticas, em um dado momento 

histórico.

Constata-se  uma  modificação  no  papel  a  ser  desempenhado  pela  jurisdição 

constitucional.  Se,  adotando-se  uma  interpretação  substancialista,  cumpre  ao  juiz 

constitucional identificar os valores presentes na Constituição, ponderá-los e deles extrair uma 

regra que irá reger o caso concreto32, adotando-se a interpretação procedimentalista proposta 

por Häberle,  o juiz constitucional passa a atuar como mediador entre as diferentes forças 

políticas que participam do processo de interpretação constitucional. Segundo Häberle (1997, 

p. 42), “o resultado de sua interpretação está submetido à  reserva da consistência, devendo 

ela, no caso singular, mostrar-se adequada e apta a fornecer justificativas diversas e variadas, 

ou, ainda, submeter-se a mudanças mediante alternativas racionais”.

A proposta de Häberle é adequada para enfrentar o déficit de legitimidade democrática 

do Poder Judiciário, suscitado por todos aqueles que são contrários ou têm reservas quanto ao 

exercício por este das funções de controle de constitucionalidade dos atos emanados do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, cujos membros foram eleitos democraticamente pelo povo. 

Trata-se de uma proposta que pretende a realização de uma democracia radical, participativa, 

pluralista,  baseada  na  divisão  de  poderes,  em  substituição  à  tradicional  democracia 

deliberativa.

32 A lei da colisão, destinada a resolver conflitos entre princípios, é assim apresentada por Alexy (2008, p. 99): 
“As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro constituem o suporte fático de 
uma regra que expressa a consequência jurídica do princípio que tem precedência”.
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A proposta  de  Häberle  compatibiliza  a  função  de  controle  de  constitucionalidade, 

confiada pela Constituição ao Poder Judiciário, com o princípio democrático. Nesse sentido, 

deve ser prestigiada a função exercida pelo Parlamento, mediante a observância da seguinte 

regra: quanto maior a participação democrática na elaboração da lei,  o que se observa em 

situações em que a norma elaborada pelo Poder Legislativo foi objeto de debates e intensa 

participação da esfera pública pluralista, menor deve ser a interferência judicial (HÄBERLE, 

1997, p. 45).

No  âmbito  do  direito  processual  constitucional33,  deve-se  permitir  uma  maior 

participação  dos  diversos  integrantes  da  sociedade  no  processo  de  controle  de 

constitucionalidade,  seja  através  da  intervenção  de  terceiros (amicus  curiae)  ou  pelo 

mecanismo das audiências públicas.

A importância do direito  processual constitucional,  com a ampliação de formas de 

participação institucionalizada das diversas potências públicas interessadas, o que viabiliza a 

disponibilização de instrumentos de informação aos juízes constitucionais, foi destacada por 

Peter Häberle (1997, p. 47-48):

Os instrumentos  de informação dos juízes  constitucionais  –  não  apesar,  mas em 
razão  da  própria  vinculação  à  lei  –  devem  ser  ampliados  e  aperfeiçoados, 
especialmente no que  se refere às  formas gradativas  de  participação e  à  própria 
possibilidade  de  participação  no  processo  constitucional  (especialmente  nas 
audiências e nas “intervenções”).

É importante  destacar  que  não é  suficiente  a  abertura  procedimental  da  jurisdição 

constitucional para a participação dos cidadãos, devendo-se analisar se tais mecanismos estão 

efetivamente cumprindo a sua missão de influenciar conteudisticamente as decisões do órgão 

incumbido de exercer o controle de constitucionalidade, no sentido indicado por Peter Häberle 

(1997, p. 31-32), que diferencia a sua teoria da “legitimação pelo procedimento” no sentido de 

Luhmann:

Também  a  “legitimação  pelo  procedimento”  no  sentido  de  Luhmann  é  uma 
legitimação mediante participação no procedimento. Todavia, trata-se aqui de algo 
fundamentalmente  diferente:  participação  no  processo  não  significa  aptidão  para 
aceitação de decisões e preparação para se recuperar de eventuais decepções (assim, 
Luhmann, Legitimation durch Verfahren. 1969, p. 27 s., 107 s.). Legitimação, que 
não há de ser entendida apenas em sentido formal, resulta da participação, isto é, da 
influência qualitativa e de conteúdo dos participantes sobre a própria decisão. Não 

33 Para  Häberle  (2010,  p.  131),  o  direito  processual  constitucional  é  fundamental  para  qualquer  sociedade 
aberta, constatando o autor que a ciência do direito processual constitucional está passando, no momento, por 
um grande desenvolvimento, especialmente no Brasil, Peru e México.
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se trata de um “aprendizado” dos participantes, mas de um “aprendizado” por parte 
dos Tribunais em face dos diversos participantes. (...)

Cumpre asseverar, ainda, que a teoria de Häberle não defende um populismo judicial, 

no sentido de que as decisões da jurisdição constitucional devem refletir o pensamento da 

maioria  dos  membros  da  sociedade  civil,  mas  sim  que  todas  as  “potências  públicas” 

interessadas devem ser admitidas a participar do processo, contribuindo para a construção de 

alternativas de interpretação constitucional.

Revela-se  fundamental  conciliar  a  teoria  da  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da 

Constituição  com o “possibilismo constitucional”,  outra  importante  contribuição  de  Peter 

Häberle para a ciência do direito constitucional.

O  pensamento  jurídico  do  possível34 só  se  evidencia  com  a  compreensão  da 

Constituição como “processo político”  ou “projeto” (HÄBERLE,  2002,  p.  66),  o  que lhe 

confere múltiplas possibilidades de interpretação. Nesse sentido, escreve Häberle (2002, p. 

60):

Ditas Constituições não se apresentam ao cidadão como uma oferta simples e clara, 
senão  conjuntamente  como  oferta  e  convite  à  reflexão  (como  pensamento 
ontológico), do que não são senão resultados parciais configurados a sua vez como 
tais.35

Não sendo um texto acabado, mas sim um projeto em contínua elaboração, propõe 

Häberle que a jurisdição constitucional considere, em sua tarefa de mediadora entre a teoria e 

a práxis, as necessidades e as possibilidades presentes na realidade constitucional, apreendidas 

na esfera pública pluralista. Compõe-se, assim, a tríade realidade-possibilidades-necessidades, 

sempre presente na doutrina de Häberle, devendo a referida tríade ser analisada segundo uma 

metodologia própria, de forma consecutiva:

(...) antes de tudo, mediante uma análise prévia do realista; em seguida, mediante 
uma investigação o mais exaustiva possível de todas as suas possíveis alternativas; 
alternativas que, por outro lado, deverão ser ponderadas e avaliadas corretamente 

34 Gilmar Ferreira Mendes apresenta Peter Häberle o “mais expressivo defensor dessa forma de pensar o direito 
constitucional  nos  tempos  modernos,  entendendo  ser  o  'pensamento  jurídico  do  possível'  expressão,  
consequência, pressuposto e limite para uma interpretação constitucional aberta” (VALADÉS, 2009, p. XII).

35 Na tradução espanhola: “Dichas Constituciones no se le presentan al ciudadano como una oferta lisa y llana, 
sino conjuntamente como oferta e invitación a la reflexión (como pensamiento ontológico), de lo que no son 
sino resultados parciales configurados a su vez como tales”.
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para que se possa detectar o grau de necessidades a elas inerentes.36  (HÄBERLE, 
2002, p. 78).

É importante anotar que tal metodologia não exclui a importância do texto normativo, 

devendo este  ser  posto  como ponto  de  partida  do  processo  de  interpretação/aplicação da 

Constituição. Delimita-se a referida tríade desde o âmbito da normatividade, reconhecendo-se, 

contudo, que existem normas tão claras cujos conteúdos prescindem da análise da realidade, 

das possibilidades e necessidades (HÄBERLE, 2002, p. 81).

O pensamento  possibilista  encontra  fundamento  teórico  no  racionalismo crítico  de 

Karl  Popper  que,  ao desenvolver  a  sua teoria  da ciência,  afirma que esta  não pode ter  a 

pretensão de fornecer verdades absolutas, orientando-se pela ideia de falseabilidade, e pelos 

métodos  do  trial  and  error  e  das  conjecturas  e  refutações.  A crítica  se  apresenta,  na 

epistemologia de Popper, como a única possibilidade real de aquisição do conhecimento.

Abordando o racionalismo crítico, assinala Peter Häberle (2002, p. 62):

O racionalismo crítico, cujos procedimentos se baseiam nas premissas de avançar 
conjecturas e submetê-las a refutações –  trial and error  -, é o primeiro fator que 
cabe  assinalar  aqui,  achando-se  muito  próximo  ao  pensamento  possibilista  sem 
desdenhar de modo algum o realista, razão pela qual a chamada teoria crítica pode 
contribuir com resultados visíveis bem diferenciados a respeito.37

Renuncia-se,  assim,  a  um  sentido  ontológico  das  disposições  constitucionais,  em 

especial das concernentes aos direitos fundamentais, o que permite a sua adaptação às novas 

realidades. Frise-se não se tratar, como adverte Häberle, de um pensamento alternativo (ou um 

ou outro),  mas de um pensamento que admite a construção de diversas possibilidades de 

interpretação  do  texto  constitucional,  que  decorrem  da  realidade  e  das  necessidades  em 

constante mutação.

O aspecto democrático de sua teoria é realçado na seguinte passagem:

(...) toda democracia que não se estabelecesse sobre a ideia da existência de uma 
vontade  popular  ou  geral  unitária  “correta”  no  sentido  rousseauniano  do  termo 
deverá em todo caso abrir-se às minorias como alternativa frente à maioria, assim 
como para Konrad Hesse democracia sempre significa “pluralismo de iniciativas e 

36 Na  tradução  espanhola:  “(...)  ante  todo,  mediante  un  análise  previo  del  realista;  luego,  mediante  una 
investigación lo más exhaustiva posible de todas sus posibles alternativas; alternativas que, por otra parte, 
deberán ser ponderadas y evaluadas correctamente para poder detectar em ellas el  grado de necesidades  
inherentes que posean”.

37 Na tradução espanhola: “El racionalismo crítico, cuyos procedimientos se basan en las premisas de avanzar 
conjeturas  e  someterlas  a  refutaciones  –  trial  and  error  -,  es  el  primer  factor  que  cabe  señalar  aquí, 
hallandose muy próximo al pensamiento posibilista sin desdeñar en modo alguno el realista, razón por la que  
la llamada teoría crítica puede aportar resultados visibles bien diferenciados al respecto”.
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de  alternativas”  ou  para  a  doutrina  angloamericana  a  democracia  se  equipara 
aproximadamente com as ideias indissociáveis de “pluralismo e competitividade”, 
ou  quando  O.  Stamer  a  define,  apoiado  na  chamada  teoria  da  competência 
competitiva, como um “exercício de poder mediante uma combinação de grupos que 
alternativamente concorrem à liderança  e ao  governo,  segundo mandato e sob a 
supervisão do povo”.38 (HÄBERLE, 2002, p. 67).

A Constituição não é, portanto, um conjunto de normas prontas e acabadas ou, ainda, 

um plexo de princípios e regras para cuja apreensão de sentido a atividade solitária do jurista 

ou do juiz seja suficiente. Antes, configura um “projeto” em contínua mutação, adaptável ao 

tempo  histórico.  Como  os  seus  conceitos  estão  em  permanente  construção,  revela-se 

necessária  a  participação  dos  cidadãos  no  processo  de  interpretação/aplicação,  o  que 

pressupõe uma comunicação o mais  livre  possível  de coibições,  no sentido habermasiano 

(HÄBERLE, 2002, p. 65).

Com isso, o autor se afasta das interpretações substancialistas, que buscam um sentido 

inerente à norma jurídica, para afirmar que dela podem ser extraídos diversos sentidos, sendo 

necessário, para tanto, o recurso à tríade realidade-possibilidades-necessidades.

Häberle não entende o progresso como algo linear, mas sim como um processo de 

avanços e retrocessos. Destarte, o pensamento possibilista não se orienta apenas para o futuro, 

considerando também as experiências  passadas.  A um só tempo,  considera,  no sentido de 

Reinhart  Koselleck  (2006),  as  categorias  históricas  do  “campo  de  experiências”  e  do 

“horizonte  de  expectativas”.  A Constituição,  ancorada  na  filosofia  do  chamado  “espírito 

aberto” popperiano, permanece aberta em direção ao futuro e ao passado, desenvolvendo o 

espírito humano presente e histórico (HÄBERLE, 2002, p. 88).

Desse modo, uma experiência passada, já substituída por uma outra no decorrer do 

tempo,  não  estaria  necessariamente  “ultrapassada”,  permanecendo  como  virtualmente 

possível. Häberle (2002, p. 68) sustenta a reversibilidade de toda possibilidade e alternativa 

que surja no marco constitucional. 

38 Na tradução espanhola: “(...) toda democracia que no se estableciere sobre la base a la idea de la existencia de 
una voluntad popular o general unitaria 'correcta' en el sentido rousseauniano del término deberá en todo caso 
abrirse a las minorías como alternativa frente a la mayoría,  al igual  que para Konrad Hesse democracia 
siempre  significa  'pluralismo  de  iniciativas  y  de  alternativas',  o  para  la  doctrina  angloamericana  la 
democracia se equipara aproximadamente con las ideas indisociables  de 'pluralismo y competitividad',  o 
cuando O. Stamer la define, apoyado en la llamada teoría de la competencia competitiva, como un 'ejercicio 
de poder mediante una combinación de grupos que alternativamente concurren al liderazgo y al gobierno, 
según mandato y bajo la supervisión del pueblo”.
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Häberle  identifica  as  clássicas  liberdades  individuais  como  “possibilidades”, 

porquanto  representam  o  veículo  e  depósito  de  alternativas  e  inovações,  sobretudo  e 

especialmente das quais se faz possível o pluralismo democrático, a exemplo das garantias do 

sistema de eleições democráticas, da liberdade de sufrágio, da liberdade de eleição de ofício, 

trabalho ou profissão, da liberdade de eleição do lugar de trabalho e formação profissional, da 

igualdade  de  oportunidades  no  acesso  à  formação,  da  liberdade  de  eleição  do  lugar  de 

residência, dentre outras (2002, p. 68-69).

Uma outra contribuição relevante do pensamento possibilista de Häberle verifica-se no 

nível  do  processo  hermenêutico.  Esse  autor  faz  importante  constatação  quanto  ao  voto 

vencido nos julgamentos do Tribunal Constitucional da Alemanha:

(...) o chamado “voto reservado” dos magistrados do Tribunal Constitucional alemão 
não é outra coisa senão a expressão processual institucionalizada do conhecimento 
de que as normas jurídicas se acham de per si abertas a toda uma gama de múltiplas 
e  variadas  possibilidades  exegéticas  e  de  alternativas  diferentes,  sabendo  que  a 
adoção de uma delas não significa de modo algum a exclusão de outras possíveis 
alternativas no futuro.39 (HÄBERLE, 2002, p. 71)

Destarte,  a  minoria  ocasional  pode-se  transformar  em  maioria  em  um  momento 

posterior. Esse processo de alteração da jurisprudência, que pode envolver um processo de 

mutação  constitucional,  decorrente  da  interação  entre  a  realidade  constitucional  e  as 

possibilidades dela decorrentes e o texto constitucional, encontra explicação na obra de Peter 

Häberle, que considerar a Constituição Federal um projeto em contínuo desenvolvimento. A 

Constituição  não  é  um  texto  acabado  e  definitivo;  ao  contrário,  está  em  permanente 

elaboração pelos órgãos incumbidos de interpretá-la e aplicá-la.

O  pensamento  possibilista  é  considerado  por  Häberle  (2002,  p.  74)  como  um 

instrumento para assegurar a salvaguarda da Constituição através dos tempos.

Revela-se, portanto, a importância da relação entre “tempo” e constituição na obra de 

Peter  Häberle.  O  método  de  interpretação  por  ele  preconizado,  caracterizado  pela 

flexibilidade, abertura e pluralismo, mantém aberta a possibilidade de mudança do conteúdo 

das normas constitucionais sem a necessidade de alteração do seu texto,  evitando,  assim, 

39 Na tradução espanhola:  “(...)  el  llamado 'voto reservado'  de los  magistrados del  Tribunal  Constitucional  
Alemán no es otra cosa que la expresión procesal  institucionalizada el  conocimiento de que las normas 
jurídicas se hallan de por sí abiertas a toda una gama de múltiples y variadas posibilidades exegéticas y de  
alternativas diferentes, sabiendo que la adopción de una de ellas no significa, hoy por hoy, en modo alguno la 
exclusión de otras de sus posibles alternativas en el futuro.”
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abalos  estruturais,  como  os  decorrentes  de  uma  ação  revolucionária  atualizadora 

(BONAVIDES, 2001, p. 471).

2.3 A influência das ideias de Peter Häberle no Brasil.

A consideração  do  tema  “realidade  constitucional”  no  estudo  da  interpretação  e 

aplicação da Constituição exige que se considere o fato do pluralismo de ideias, valores e 

concepções acerca da vida digna entre os diversos membros da esfera pública pluralista.

Sensível  a  esta  realidade,  a  Constituição  Federal  promulgada em outubro de 1988 

caracteriza  a  sociedade  brasileira  como  uma  “sociedade  pluralista  e  sem  preconceitos” 

(preâmbulo),  erigindo,  em  seu  artigo  3º,  como  objetivos  fundamentais  da  República 

Federativa do Brasil: “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (inciso I), “erradicar a 

pobreza  e  a  marginalização e  reduzir  as  desigualdades  sociais  e  regionais”  (inciso  III)  e 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras  formas  de  discriminação”  (inciso  IV).  Relaciona,  ainda,  no  seu  art.  1º,  como 

fundamentos da República Federativa do Brasil, a “dignidade da pessoa humana” (inciso III) 

e o “pluralismo político” (inciso V).

No rol dos direitos fundamentais,  encontramos diversas normas que se inserem no 

contexto  da  luta  pelo  reconhecimento  de  grupos  tradicionalmente  marginalizados 

economicamente e discriminados culturalmente. Discriminações referentes a gênero (art. 5º, 

I), a crença religiosa ou filosófica (art. 5º, IV e VIII) e a raça (art. 5º, XLII; art. 7º, XXX) são 

vedadas explicitamente pela Constituição. Esta ainda revela a preocupação do constituinte 

com o direito à identidade cultural dos negros, como se extrai da leitura do seu art. 216, § 2º. 

Os índios, que pioneiramente ocuparam o nosso território, foram contemplados em norma 

específica  (art.  231),  que  exige  o  “reconhecimento”  desse  grupo  marginalizado,  cujas 

manifestações culturais são, no mais das vezes, consideradas “primitivas”, em contraposição 

com a modernidade que caracteriza a nossa sociedade.

Há, portanto, no Brasil, um ambiente jurídico propício para a disseminação de ideias, 

valores e concepções distintas na esfera pública pluralista. Contudo, devemos considerar o 
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fato de que uma parcela da nossa sociedade encontra-se desprovida dos mais elementares 

direitos,  inerentes  à  dignidade  humana,  impossibilitando-a  de  participar  dos  debates 

constitucionais. Estamos, nesse ponto, com Michelangelo Bovero (2002, p. 37), que assevera 

serem precondições da democracia os direitos fundamentais cuja violação possa comprometer 

e  tornar  vão  o  exercício  dos  direitos  políticos,  sendo  classificados  como  tais  algumas 

liberdades públicas de matriz liberal e alguns direitos sociais, como educação e subsistência. 

Com efeito,  não  sendo  conferidos  de  fato  os  direitos  básicos,  como  se  pretender  que  a 

totalidade dos cidadãos participe do debate constitucional acerca do conteúdo normativo dos 

direitos fundamentais?

Apesar  desta  advertência,  não  consideramos  serem inaplicáveis  as  ideias  de  Peter 

Häberle  no  contexto  brasileiro40,  tendo  em  vista  que,  apesar  de  não  visualizarmos  um 

sentimento  de  forte  apreço  pela  Constituição,  como  acontece  em  países  integrantes  da 

modernidade central, constatamos que há uma crescente mobilização da cidadania41. Podemos 

citar  como exemplo  desta  assertiva  a  recente  mobilização popular  pela  aprovação da Lei 

Complementar nº 135/2010 (a Lei da “ficha limpa”)42. Outros exemplos podem ser extraídos 

da agenda do Supremo Tribunal Federal, em que julgamentos como o proferido na ADI 3510, 

acerca  da  possibilidade  da  realização  de  pesquisas  com  células-tronco  embrionárias, 

produziram intensa participação de diversos setores organizados da sociedade.

Destarte,  se  ainda  não  podemos  considerar  o  Brasil  um  Estado  integrante  da 

modernidade  central,  não  somos  impedidos  de  aspirar  a  sê-lo.  Ademais,  apenas  com  a 

mobilização crescente da  cidadania na  defesa dos  seus  direitos,  seja  no âmbito  do Poder 

Judiciário ou dos Poderes Executivo e Legislativo, poderemos instituir, realmente, um círculo 

40 Em sentido contrário, Rafael Caiado Amaral (2004) assevera que, ao contrário do que ocorreu na Alemanha 
com  a  “Lei  Fundamental”  de  Bonn,  no  Brasil  não  existe  uma  “cultura  constitucional”,  não  fazendo  a 
Constituição  parte  do  universo  cultural  dos  brasileiros,  o  que  impediria  a  aplicação  da  teoria  de  Peter 
Häberle.

41 Para Luís  Roberto Barroso (2007, p.  4),  “sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil  
passou da desimportância ao apogeu em menos de uma geração”. Identifica o autor o surgimento de um 
sentimento no Brasil, ainda tímido, mas real e sincero, de maior respeito pela Constituição, o que significa  
um grande progresso e deve ser celebrado.

42 Trata-se de uma lei de iniciativa popular que contou com um milhão e trezentas mil assinaturas e que, em 
apertada síntese, institui novas causas de inelegibilidade, como por exemplo a existência de condenações 
judiciais por órgãos colegiados, mesmo que por sentença ainda não transitada em julgado. Consideramos que, 
nesse  caso,  houve  uma  autêntica  interpretação  constitucional  de  diversos  membros  da  esfera  pública 
pluralista acerca do conteúdo normativo de direitos fundamentais que, se não vincula, condiciona ou limita a 
interpretação que, ao final, será adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
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de intérpretes da Constituição, permitindo ao cidadão deixar de ser um mero espectador para 

passar a ser um ativo participante nas decisões constitucionais.

Nesse passo, podemos destacar a influência das ideias de Peter Häberle no Brasil, no 

campo  legislativo, doutrinário e jurisprudencial.

No âmbito legislativo,  as  Leis  nºs 9.868/99 e  9.882/99,  que  institucionalizaram as 

figuras jurídico-processuais do  amicus curiae  e das audiências públicas, configuram nítida 

recepção das ideias de Peter Häberle.

Inocêncio Mártires Coelho (1998a, p. 161), referindo-se ao Projeto de Lei nº 2.960, de 

1997,  do  Poder  Executivo,  depois  convertido  na  Lei  nº  9.868/99,  destaca  que  o  texto 

normativo contém várias “aberturas hermenêuticas  – umas bem significativas,  outras nem 

tanto – destinadas, todas, a conferir  um caráter pluralista ao processo objetivo de controle  

abstrato de constitucionalidade”. Cita, como tais, as seguintes disposições: a) a permissão, 

contida  no  Projeto,  para  que  os  outros  legitimados  para  a  propositura  da  ação  direta  se 

manifestem sobre o objeto da ação, podendo juntar documentos que considerarem úteis para o 

exame da matéria e apresentar memoriais43; b) a faculdade conferida ao relator para requisitar 

informações  adicionais,  determinar  a  produção  de  prova  pericial  ou  designar  audiência 

pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria44; c) a 

permissão  concedida  ao  relator  para  solicitar  informações  aos  Tribunais  Superiores,  aos 

Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada45; d) a 

possibilidade de admissão no processo de órgãos e entidades, dada a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, na condição de amicus curiae46.

Na área doutrinária,  há várias obras e artigos acerca das teorias desenvolvidas por 

Peter Häberle47, bem como aquelas que, de alguma maneira, incorporam as suas teses e as 

utilizam para desenvolver as suas próprias teorias, de que é exemplo a obra de Bruno Galindo, 

intitulada Teoria Intercultural da Constituição: a transformação paradigmática da Teoria da  

43 O § 1º do art. 7º da Lei nº 9.868/99, que continha a disposição a que faz referência o autor, foi objeto de veto 
pelo  Presidente  da  República,  que  o  justificou  no  sentido  da  necessidade  de  promoção  da  celeridade  
processual, acrescentando que tais autoridades ou órgãos poderiam ingressar no feito como amicus curiae, 
nos termos do § 2º do citado artigo, a critério do relator.

44 Art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/99.
45 Art. 9º, § 2º, da Lei nº 9.868/99.
46 Art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99.
47 Destacamos a obra de Rafael Caiado Amaral (2004), bem como os artigos de Inocêncio Mártires Coelho 

(1998a, 1998b) e de Gilmar Ferreira Mendes e André Rufino do Vale (2008/2009).



60

Constituição diante  da integração interestatal  na União Européia  e  no  Mercosul (2006). 

Nesta, o autor apresenta, como pressupostos filosófico-jurídicos da sua “teoria intercultural da 

Constituição”48, o racionalismo crítico de Karl Popper e os seus desdobramentos no âmbito da 

teoria da constituição, em especial o possibilismo constitucional, com a ideia a ele subjacente 

de interpretação do texto constitucional a partir do recurso à tríade realidade-necessidades-

possibilidades (GALINDO, 2006, p. 135-139).

Há que se destacar, também, que praticamente todos os cursos ou manuais de direito 

constitucional49 fazem referência à teoria da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, 

ao versarem sobre a abertura procedimental instituída pelas Leis nºs 9.868/99 e 9.882/99, que 

introduziram,  no  processo  constitucional,  as  figuras  jurídicas  do  amicus  curiae  e  das 

audiências públicas.

Gilmar  Mendes é  um dos  maiores  disseminadores  das  ideias  de  Peter  Häberle  no 

Brasil,  a  partir  da  própria  tradução  que  fez,  em  1997,  da  sua  obra  Hermenêutica 

constitucional:  a  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da  Constituição:  contribuição  para  a  

interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição.  Com a colaboração de André 

Rufino do Vale, o Professor e Ministro Gilmar Mendes escreveu artigo versando sobre “O 

pensamento de Peter Häberle na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (2008/2009), 

no qual descreve a importância da contribuição de Peter Häberle em decisões proferidas pelo 

Tribunal,  considerando  quatro  tópicos  temáticos  centrais  do  seu  pensamento:  “1)  Amicus  

curiae  e audiências públicas; 2) Pensamento de possibilidades; 3) Tempo e Constituição: a 

mutação constitucional; 4) Estado constitucional cooperativo” (MENDES; VALE, 2008/2009, 

p. 3). 

O instituto processual do amicus curiae foi previsto inicialmente no art. 7º, § 2º, da Lei 

nº 9.868/99, que confere ao relator de processo em trâmite no Supremo Tribunal Federal a 

possibilidade  de,  por  despacho  irrecorrível,  considerando  a  relevância  da  matéria  e  a 

representatividade do postulante, admitir a manifestação de outros órgãos e entidades além do 

autor da ação, do Procurador Geral da República e do Advogado Geral da União. 

48 A citada  teoria  tem  por  objetivo  declarado  o  fornecimento  de  um  instrumental  teórico  adequado  às 
possibilidades de compreensão e diálogo entre as diversas culturas constitucionais nacionais, sistêmicas e 
ideológicas, a partir da ideia da intrínseca incompletude destas e, portanto, que as relações dialógicas entre 
elas são fundamentais para o seu aprimoramento (GALINDO, 2006, p. 134).

49 Citamos, exemplificativamente, as obras de Paulo Bonavides (2001), Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra 
da Silva Martins (2009), Luís Roberto Barroso (2009)
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A jurisprudência  do  STF  vem  admitindo  o  ingresso  de  amicus  curiae em  vários 

processos de controle concentrado de constitucionalidade50, conferindo a esta figura jurídica o 

significado de “fator de pluralização e de legitimação do debate constitucional”51.

A Lei  nº  11.418/2006,  que  introduziu  o  pressuposto  da  repercussão  geral  para  o 

julgamento do recurso extraordinário, estendeu a aplicação do instituto do amicus curiae para 

a hipótese de controle difuso de constitucionalidade, ao prever, no art. 543-A, § 6º, do Código 

de  Processo  Civil,  acrescentado  pelo  referido  diploma  normativo,  que  o  relator  poderá 

admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador 

habilitado.

O  pensamento  de  possibilidades  ou  o  recurso  à  tríade  realidade-possibilidades-

necessidades encontra eco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo utilizado 

nos  julgamentos  da  ADI-EI  128952,  dos  RE's  135.32853 e  147.77654,  da  Suspensão  de 

Segurança 3.15455 e do MS 26.69056 (MENDES; VALE, 2008/2009, p. 10-15). A transcrição 

da ementa do Acórdão proferido nos autos da ADI-EI 1289 revela o uso que fez o Tribunal 

desta teoria:

50 O amicus curiae, conforme jurisprudência do Tribunal, pode postular a admissão nos autos até a liberação da 
ação para julgamento (ADI 4071 AgR/DF, Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, Dje-195, publ. 16.10.2009; 
ADI 4067 AgR/DF, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe-071, publ. 23.04.2010), não tem legitimidade 
para opor embargos de declaração (ADI 3582 ED/PI,  Pleno,  Rel.  Min.  Menezes Direito,  Dje-078, publ. 
02.05.2008; ADI 2359 ED-AgR/ES, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe-162, publ. 28.08.2009) e pode fazer 
sustentação oral (ADI 2321 MC/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 10.06.2005, p. 4).

51 Nesse sentido, consta da ementa do acórdão proferido na ADI 2321 MC/DF, Pleno, Rel.  Min. Celso de 
Mello, DJ 10.06.2005, p. 4: “(...) PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - 
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO "AMICUS CURIAE": UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E 
DE  LEGITIMAÇÃO  DO  DEBATE  CONSTITUCIONAL.  -  O  ordenamento  positivo  brasileiro 
processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do "amicus curiae", permitindo,  
em conseqüência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na 
relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia 
constitucional. A intervenção do "amicus curiae", para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem 
desejável  e útil  a sua atuação processual  na causa,  em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma 
adequada resolução do litígio constitucional.  -  A idéia nuclear que anima os propósitos teleológicos que 
motivaram a  formulação  da  norma legal  em causa,  viabilizadora  da  intervenção  do  "amicus  curiae"  no 
processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional,  
permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos 
possíveis  e  necessários  à  resolução  da  controvérsia,  visando-se,  ainda,  com tal  abertura  procedimental, 
superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte,  
quando  no  desempenho  de  seu  extraordinário  poder  de  efetuar,  em abstrato,  o  controle  concentrado  de 
constitucionalidade. (...)”

52 STF, Pleno, ADI-EI 1289-4/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 03.04.2003.
53 STF, Pleno, RE n° 135.328-7/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 29.6.1994.
54 STF, Pleno, RE n° 147.776-8/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. 19.5.1998.
55 STF, Presidência, SS n° 3.154-6/RS, Rel. Min. Presidente, julg. 28.3.2007.
56 STF, Pleno, MS n° 26.690/DF, Rel. Min. Eros Grau, julg. 3.9.2008.
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EMENTA:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  2.  Embargos  Infringentes. 
Cabimento, na hipótese de recurso interposto antes da vigência da Lei nº 9.868, de 
10 de novembro de 1999. 3. Cargos vagos de juízes do TRT. Composição de lista. 4. 
Requisitos dos arts. 94 e 115 da Constituição: quinto constitucional e lista sêxtupla. 
5. Ato normativo que menos se distancia do sistema constitucional, ao assegurar aos 
órgãos participantes do processo a margem de escolha necessária. 6. Salvaguarda 
simultânea de princípios constitucionais em lugar da prevalência de um sobre outro. 
7.  Interpretação  constitucional  aberta  que  tem como pressuposto  e  limite  o 
chamado  “pensamento  jurídico  do  possível”.  8.  Lacuna  constitucional.  9. 
Embargos acolhidos para que seja reformado o acórdão e julgada improcedente a 
ADI 1.289, declarando-se a constitucionalidade da norma impugnada. (destacado).

No  voto  condutor  do  Acórdão,  o  relator  Ministro  Gilmar  Mendes  fez  referência 

expressa ao pensamento de Peter Häberle, para expressar o entendimento de que a ausência de 

membros do Ministério Público do Trabalho que atendam ao requisito temporal previsto no 

art. 94 da Constituição Federal para integrar, na condição de juiz, o Tribunal Regional do 

Trabalho, permite que procuradores do trabalho que não atendam a tal requisito integrem a 

lista tríplice, a fim de não frustrar o princípio do quinto constitucional e o sistema complexo 

de escolha de juízes previsto na Constituição Federal.

Diante  da  expressa  adesão  ao  pensamento  de  Peter  Häberle,  o  que  demonstra  a 

recepção  das  suas  ideias  na  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  transcrevemos 

trechos do voto condutor do Acórdão:

Em verdade, talvez seja Peter Häberle o mais expressivo defensor dessa forma de 
pensar o direito constitucional nos tempos hodiernos, entendendo ser o “pensamento 
jurídico  do  possível”  expressão,  consequência,  pressuposto  e  limite  para  uma 
interpretação constitucional  aberta  (Häberle,  P.  Demokratische Verfassungstheorie 
im  Lichte  des  Möglichkeitsdenken,  in:  Die  Verfassung  des  Pluralismus, 
Königstein/TS, 1980, p. 9).

Nessa  medida,  e  essa  parece  ser  uma  das  mais  importantes  consequências  da 
orientação perfilhada por Häberle, “uma teoria constitucional das alternativas” pode 
converter-se numa “teoria constitucional da tolerância” (Häberle,  Die Verfassung 
des  Pluralismus,  cit.,  p.  6).  Daí  perceber-se  também que  “alternativa  enquanto 
pensamento possível afigura-se relevante, especialmente no evento interpretativo:  
na escolha do método, tal como verificado na controvérsia sobre a tópica enquanto  
força produtiva de interpretação” (Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 
7).

A propósito, anota Häberle:

“O pensamento do possível é o pensamento em alternativas. Deve estar aberto para  
terceiras ou quartas possibilidades, assim como para compromissos. Pensamento  
do possível é pensamento indagativo (fragendes Denken). Na res publica existe um 
ethos jurídico específico do pensamento em alternativa, que contempla a realidade  
e a necessidade, sem se deixar dominar por elas. O pensamento do possível ou o  
pensamento  pluralista  de  alternativas  abre  suas  perspectivas  para  “novas”  
realidades,  para o  fato  de  que a  realidade de  hoje  poder corrigir  a  de  ontem,  
especialmente a adaptação às necessidades do tempo de uma visão normativa, sem  
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que se considere o novo como o melhor” (Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, 
cit., p. 3).

Nessa linha, observa Häberle, “para o estado de liberdade da res publica afigura-se 
decisivo que a liberdade de alternativa seja reconhecida por aqueles que defendem  
determinadas alternativas”. Daí ensinar que “não existem apenas alternativas em 
relação à realidade, existem também alternativas em relação a essas alternativas” 
(Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 6).

O pensamento do possível tem uma dupla relação com a realidade. Uma é de caráter 
negativo:  o  pensamento  do  possível  indaga  sobre  o  também  possível,  sobre 
alternativas em relação à realidade, sobre aquilo que ainda não é real. O pensamento 
do possível depende também da realidade em outro sentido: possível é apenas aquilo 
que pode ser real no futuro (Möglich ist nur was in Zukunft wirklich sein kann). É a 
perspectiva  da  realidade  (futura)  que  permite  separar  o  impossível  do  possível 
(Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 10).

Idêntico  posicionamento  foi  apresentado  pelo  Ministro  Gilmar  Mendes  no  voto 

proferido nos autos da Reclamação nº 6.568/SP57, para expressar o entendimento, que foi ao 

final adotado, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal, que a interpretação que mais 

se aproxima do “pensamento do possível” é aquela que veda a greve pelos policiais civis, 

preservando  a  realização  de  atividade  pública  indispensável,  nos  termos  do  art.  144  da 

Constituição Federal.

Os casos retratados nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 135.328 e 147.776 

referem-se à hipótese de omissão ou lacuna constitucional em disciplinar situação de transição 

quanto à instituição das Defensorias Públicas. Diante da realidade da ausência de implantação 

de Defensorias Públicas em muitas unidades da Federação, considerou-se ainda constitucional 

a possibilidade de ajuizamento de ação civil ex delicto pelo Promotor de Justiça, ressalvando-

se o fato de que, após a instalação da Defensoria Pública, tal atribuição deveria passar a ser 

exercida com exclusividade por representante desta última instituição.

Os outros casos em que se aplicou o pensamento de possibilidades também revelam a 

conexão entre texto e realidade levada em consideração no julgamento do Supremo Tribunal 

Federal, tendo a Constituição, na linha defendida por Peter Häberle, não como uma norma 

fechada, mas como um projeto em contínuo desenvolvimento, representativo de conquistas e 

experiências e aberto à evolução e à utopia (MENDES; VALE, 2008/2009, p. 9).

A evolução jurisprudencial ou mutação constitucional revela-se como uma interessante 

aplicação da teoria de Peter Häberle, ao considerar que a norma jurídica decorre do processo 

de interpretação, sendo esta historicamente situada. Diante da multiplicidade de interpretações 

57 STF, Pleno, Rcl 6.568/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJe nº 204, de 28.10.2009.
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advindas  do  texto  normativo,  decorrente  da  sua  interação  com  a  tríade  realidade-

possibilidades-necessidades,  é  possível  que  o  Tribunal  Constitucional  modifique 

entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado.

Na prática do Supremo Tribunal  Federal,  como anotam Gilmar Ferreira  Mendes e 

André Rufino do Vale (2008/2009, p. 16-21), em diversas oportunidades, houve alteração da 

jurisprudência consolidada. Em casos tais, considerando imperativos de segurança jurídica, é 

praxe no Tribunal a utilização da técnica da modulação dos efeitos da decisão (MENDES; 

VALE, 2008/2009, p. 19).

O  caso  da  fidelidade  partidária  configura  um  excelente  exemplo  de  alteração  da 

interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal a dispositivos constitucionais, sendo 

importante  relatá-lo,  para  exemplificar  a  aplicação  da  teoria  de  Peter  Häberle  acerca  da 

evolução jurisprudencial.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  dias  03  e  04  de  outubro  de  2007,  julgou  os 

Mandados  de  Segurança  tombados  sob  os  nºs  26.602/DF58,  26.603/DF59 e  26.604/DF60, 

impetrados por partidos políticos contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados. Trata-se 

de  caso  emblemático,  em que  o  STF,  confirmando pronunciamento  do  Tribunal  Superior 

Eleitoral – TSE nos autos da Consulta nº 1398/DF, mediante raciocínio jurídico sofisticado, 

fundamentado na interpretação sistemática da Constituição Federal, afirmou que o mandato 

parlamentar, obtido através de eleição pelo sistema proporcional, pertence ao partido político 

e não ao candidato eleito. Diante desta assertiva, a agremiação partidária poderia reivindicar o 

mandato  do  Deputado  que,  depois  de  empossado,  cancela  a  sua  filiação  partidária, 

permanecendo sem partido ou transferindo-se para outro partido.

Em  suma,  embora  isto  tenha  sido  negado  veementemente  pelos  juízes  que 

compuseram a maioria, o STF instituiu nova hipótese de perda do mandato, além daquelas 

previstas no art. 55, da Constituição Federal, sempre tidas como taxativas pelo Tribunal.

O caso não era novo na jurisprudência da Corte. Em 11 de outubro de 1989, já sob a  

égide  da  atual  Constituição,  ao  julgar  o  MS  20.927/DF,  o  STF  deixou  assentada  a 

inaplicabilidade do princípio da fidelidade partidária aos parlamentares empossados, diante do 

58 STF, Pleno, MS 26.602/DF, Rel Min. Eros Grau, DJe nº 197, de 16.10.2008.
59 STF, Pleno, MS 26.603/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe nº 241, de 18.12.2008.
60 STF, Pleno, MS 26.604/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe nº 187, de 02.10.2008.
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silêncio da Constituição, que não considerava a desfiliação do partido político uma hipótese 

de perda do mandato. Assim consta na ementa do acórdão, relatado pelo Ministro Moreira 

Alves:

EMENTA: -  Mandado de Segurança.  Fidelidade Partidária.  Suplente De Deputado 
Federal.
-  Em  que  pese  o  princípio  da  representação  proporcional  e  a  representação 
parlamentar federal por intermédio dos partidos políticos, não perde a condição de 
suplente  o  candidato  diplomado  pela  Justiça  Eleitoral  que,  posteriormente,  se 
desvincula do partido ou aliança partidária pelo qual se elegeu.
-  A  inaplicabilidade  do  princípio  da  fidelidade  partidária  aos  parlamentares 
empossados  se  estende,  no  silêncio  da  Constituição  e  da  lei,  aos  respectivos 
suplentes.
- Mandado de Segurança indeferido.

Vale observar que a decisão retrotranscrita, que se firmou como jurisprudência do STF 

acerca da matéria por quase duas décadas, foi adotada pela maioria formada por 7  membros 

do Tribunal,  enquanto 4 Ministros,  dentre eles o Ministro Celso de Mello61,  apresentaram 

entendimento diverso.

Revela o caso ora examinado interessante aplicação do pensamento possibilista  de 

Peter Häberle, no sentido de que o texto constitucional está aberto a múltiplas possibilidades 

interpretativas. Vale relembrar, também, as considerações que faz o referido autor quanto à 

importância do voto vencido, já expostas no item anterior.

Podemos constatar,  quanto ao tema da fidelidade partidária,  que houve uma nítida 

alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo permanecendo inalterados 

os  dispositivos  constitucionais  que  disciplinam a  matéria.  Houve,  podemos  afirmar,  uma 

alteração da Constituição a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal ou, ao menos, uma 

modificação no sentido do texto constitucional.

Houve modulação dos  efeitos  da decisão,  ao determinar  o Tribunal  que a  decisão 

produziria efeitos a partir da data do julgamento da Consulta nº 1.398/DF (27/03/2007) pelo 

Tribunal Superior Eleitoral.

No referido julgamento, Gilmar Ferreira Mendes, em seu voto, faz expressa referência 

à teoria de Peter Häberle,  mais especificamente às seguintes ideias:  a) “não existe norma 

jurídica, senão norma jurídica interpretada”; b) “interpretar um ato normativo nada mais é do 

que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública”; c) cita o conceito häberleano de 
61 Citamos o Ministro Celso de Mello por ter sido o único Ministro a estar presente nos dois julgamentos, 

participando de forma decisiva da “virada” na jurisprudência do STF, ao relatar o MS 26.603/DF.
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“pós-compreensão”,  “entendido como o conjunto de fatores  temporalmente condicionados 

mediante  os  quais  se  compreende  'supervenientemente'  uma  dada  norma”;  d)  “toda  lei 

interpretada – não apenas as chamadas leis temporárias - é uma lei com duração temporal 

limitada”; e) “a atividade hermenêutica nada mais é do que um procedimento historicamente 

situado”.  Tais assertivas, segundo Gilmar Mendes, autorizam Häberle a enfatizar que uma 

interpretação constitucional aberta prescinde do conceito de mutação constitucional.

Em  outros  casos,  o  Supremo  Tribunal  Federal  também  promoveu  a  alteração  de 

jurisprudência  consolidada,  de  que  são  exemplos  a  eficácia  do  mandado  de  injunção,  a 

possibilidade de progressão de regime em caso de condenação por crimes hediondos, dentre 

outros.

Por  fim,  constata-se  um  direcionamento  da  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 

Federal para o Estado constitucional cooperativo, que Peter Häberle identifica como sendo o 

Estado que não mais se apresenta  voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza como 

referência para os outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e no qual 

ganha relevo o papel dos direitos humanos e fundamentais (MENDES; VALE, 2008/2009, p. 

31). Representativo deste fato é o julgamento do RE 349.70362 e do RE 466.34363, nos quais o 

Tribunal, revendo jurisprudência anterior que atribuía aos tratados e convenções de direitos 

humanos incorporados ao direito interno a mesma natureza de lei ordinária, passou a atribuir-

lhes o caráter de supralegalidade64.

62 STF, Pleno, RE 349.703, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe nº 104, de 04.06.2009.
63 STF, Pleno, RE 466.343, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe nº 104, de 04.06.2009.
64 Assim consta na ementa do Acórdão proferido nos autos do RE 349.703: “ (...) Desde a adesão do Brasil, sem 

qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana  
sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais  
base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre 
direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, 
porém acima da legislação interna. O  status normativo  supralegal dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela 
anterior ou posterior ao ato de adesão. (...)”.
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3  O  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  COMO  GUARDIÃO  DA 

CONSTITUIÇÃO.

3.1.  A ampliação dos  poderes  do Supremo Tribunal  Federal  em sede de 

controle de constitucionalidade.

O controle  de  constitucionalidade  no  Brasil,  sob  a  égide  da  atual  Constituição,  é 

exercido tanto de forma difusa ou incidental quanto de forma concentrada ou por via de ação 

direta65. No primeiro caso, conhecido como modelo americano, cabem aos juízes e tribunais, 

nos processos que conhecerem, apreciar a constitucionalidade dos atos normativos, afastando 

as suas aplicações em caso de dissonância com os princípios ou regras constitucionais. Na 

segunda hipótese, conhecida por modelo austríaco e disseminada em toda a Europa, cabe ao 

Tribunal Constitucional o exame da compatibilidade entre a norma infraconstitucional e a 

Constituição, exercendo a função de legislador negativo.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal exerce as funções de Tribunal Constitucional e 

de instância máxima do Poder Judiciário66, apreciando, nesta última condição, os processos 

em  que  os  juízes  e  tribunais  das  instâncias  inferiores  exerceram  o  controle  difuso  de 

constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal julga, portanto, as questões constitucionais, 

tanto  de  forma  concentrada,  através  de  Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade,  Ações 

Declaratórias  de  Constitucionalidade  e  Arguições  de  Descumprimento  de  Prefeito 

Fundamental, quanto de forma difusa, no exercício da sua competência recursal e também 

originária, nas hipóteses previstas no art. 102, da Constituição Federal.

65 Esta  nota  essencial  do  sistema  brasileiro  de  controle  de  constitucionalidade  conduz  ao  que  a  doutrina 
denomina de “sistema eclético, híbrido ou misto” (BARROSO, 2009b, p. 64) ou “modelo misto” (MENDES; 
MARTINS, 2009, p. 87).

66 Identifica-se no Brasil a existência de uma Suprema Corte,  conceituada por Marcelo Labanca de Araújo 
(2009, p. 45) como um Tribunal que, na estrutura do Poder Judiciário, figura “no topo das etapas de instância 
de  julgamentos  sobre  matérias  diversas,  possuindo,  também,  competência  para  julgamento  das  questões 
constitucionais, incluindo federativas”.
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Cabe, neste momento da análise, um breve parêntese acerca da evolução do sistema de 

controle  de constitucionalidade no Brasil67,  o  que faremos  através  da  análise  de como as 

sucessivas Constituições trataram do tema68.

No Brasil, por influência do direito constitucional norte-americano, o modelo difuso 

de controle de constitucionalidade precedeu à adoção do controle concentrado. A primeira 

Constituição  republicana,  promulgada  em  1891,  introduziu  o  controle  difuso  de 

constitucionalidade, ao instituir a hipótese de recurso para o Supremo Tribunal Federal das 

sentenças dos tribunais estaduais que considerassem válidos os atos dos governos dos Estados 

ou as leis federais contestados em face da Constituição69.

A Constituição  de  1934  manteve  as  regras  procedimentais  referentes  ao  controle 

difuso de constitucionalidade (art. 76, III, “b” e “c”), introduzindo a regra da maioria absoluta 

para  a  declaração  de  inconstitucionalidade  pelos  Tribunais70.  Consagrou,  outrossim,  a 

competência do Senado Federal para “suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer 

lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo 

Poder Judiciário” (artigos 91, IV e 96), “emprestando efeitos erga omnes à decisão proferida 

pelo  Supremo  Tribunal  Federal”  (MENDES;  MARTINS,  2009,  p.  47).  Foi  introduzida, 

também, a representação interventiva, de iniciativa do Procurador-Geral da República, que 

condicionava a  eficácia  da lei  interventiva,  editada pelo Senado Federal,  à  declaração de 

constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal (artigo 12, § 2º).

A Constituição de 1937 também não trouxe alterações quanto ao controle difuso (art. 

101, III, “b” e “c”), mantendo inclusive a regra concernente à exigência da maioria absoluta 

para  a  declaração  de  inconstitucionalidade  pelos  Tribunais  (art.  96).  Contudo,  houve  um 

“inequívoco  retrocesso  no  sistema  de  controle  de  constitucionalidade”  (MENDES; 

67 Para  este  propósito,  utilizamos  a  obra  Controle  concentrado de  constitucionalidade,  de  Gilmar  Ferreira 
Mendes e  Ives  Gandra  da  Silva  Martins  (2009),  além dos  próprios  textos  das  Constituições  brasileiras,  
disponíveis na internet em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>.

68 Faremos, na linha doutrinária de Ivo Dantas (2006, p. 120), uma breve análise da  História Constitucional  
Brasileira, que não se confunde com um estudo de Direito Constitucional Comparado, que pretende a análise 
de um instituto mediante a comparação entre sistemas jurídicos de Estados distintos.

69 Constituição de 1891: “Art.  59. § 1º. Das sentenças das justiças dos Estados em última instância haverá  
recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a validade ou a interpretação de 
tratados e leis federais, e a decisão do tribunal do Estado for contra ela; b) quando se contestar a validade de 
leis ou de atos dos governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federais e a decisão do Tribunal  
do Estado considerar válidos esses atos, ou essas leis impugnadas”.

70 Constituição de 1934: “Art 179. Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes, poderão os 
Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público.”
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MARTINS,  2009,  p.  50),  por  conta  da  introdução  de  regra  segundo  a  qual,  no  caso  de 

declaração de inconstitucionalidade de uma lei que, “a juízo do Presidente da República, seja 

necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta” 

(art.  96,  parágrafo único),  poderia  o Chefe do Poder Executivo submetê-la  novamente ao 

exame do Parlamento, hipótese em que a sua confirmação por dois terços de votos em cada 

uma das Câmaras tornaria sem efeito a decisão do Tribunal. Quebrou-se, assim, o monopólio 

da última palavra do Supremo Tribunal Federal em matéria de interpretação constitucional. 

Não há que se falar, sob a égide da Constituição de 1937, em competência do Senado Federal 

para a suspensão do diploma normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, diante da dissolução do Senado71 pela Carta autoritária outorgada pelo Estado Novo 

de Getúlio Vargas.

A Constituição de 1946 manteve a competência dos Tribunais para o exercício do 

controle difuso de constitucionalidade, ao prever, da mesma forma que as constituições que a 

precederam, as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário (art. 101, III, “a”, “b” e “c”), 

com  a  manutenção  da  exigência  de  quorum  qualificado  para  a  declaração  de 

inconstitucionalidade pelos Tribunais (art. 200). Restaurou, outrossim, a atribuição do Senado 

Federal para suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal  (art.  64).  A  referida  Carta  modificou  a  representação  interventiva  prevista  na 

Constituição  de  1934,  pois  passou  a  intervenção  federal  a  subordinar-se  à  declaração  de 

inconstitucionalidade  do  ato,  por  violação  dos  princípios  constitucionais  sensíveis,  pelo 

Supremo Tribunal Federal (art. 8º, parágrafo único)72.

A Emenda  Constitucional  nº  16,  de  1965,  que  promoveu  uma Reforma  do Poder 

Judiciário,  manteve  a  representação  interventiva,  e  instituiu  o  controle  abstrato  de 

constitucionalidade de normas estaduais e federais, através de uma representação proposta 

pelo  Procurador-Geral  da  República,  a  ser  processada  e  julgada  pelo  Supremo  Tribunal 

71 Constituição de 1937: “Art 178. São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as  
Assembléias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. As eleições ao Parlamento nacional serão 
marcadas pelo Presidente da República, depois de realizado o plebiscito a que se refere o art. 187”.

72 É importante observar que, enquanto na Constituição de 1934, a intervenção federal estava condicionada à 
declaração  de constitucionalidade  da lei  aprovada pelo Senado Federal  que  a decretava,  sob a  égide da 
Constituição  de  1946  o  objeto  da  apreciação  pelo  Supremo Tribunal  Federal  era  o  ato  que  violara  os 
princípios constitucionais sensíveis (art. 7º, VII), estando a intervenção federal condicionada à declaração de 
inconstitucionalidade de tal ato.
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Federal73.  Permitiu-se, outrossim, a instituição pelo legislador de processo de competência 

originária do Tribunal de Justiça do Estado com a finalidade de promover a declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato municipal em conflito com a Constituição Estadual (art. 

124, XIII).

A Constituição de 1967 manteve o controle  difuso e os instrumentos,  previstos na 

Constituição de 1946, com a Emenda nº 16, de 1965, aptos a propiciar o exercício do controle 

concentrado  de  constitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal  Federal.  Houve  ampliação  da 

representação interventiva, que passou a ser prevista não apenas para assegurar a observância 

dos princípios constitucionais sensíveis, como também para prover a execução da lei federal 

(art. 10, VI, 1ª parte). Com a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, foi introduzida a previsão 

do controle de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual, a cargo 

do Tribunal de Justiça,  para fins de intervenção no Município (art.  15,  § 3º,  d).  Houve a 

previsão  de  instrumento  novo com a  Emenda  Constitucional  nº  7,  de  1977,  qual  seja,  a 

representação para a interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual (art. 101, I, l). 

Restou prevista, outrossim, mediante a Emenda Constitucional nº 7, de 1977, a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  conceder  medida  cautelar  nas  representações  de 

inconstitucionalidade (art. 101, I, p).

Após esse breve histórico, podemos apresentar o controle de constitucionalidade no 

Brasil sob a égide da Constituição de 1988, destacando, em especial, as suas inovações, que 

comprovam o acerto da afirmação formulada no título deste tópico, quanto à ampliação dos 

poderes do Supremo Tribunal Federal no exercício do controle de constitucionalidade de leis e 

atos normativos.

A atual Constituição manteve o controle difuso de constitucionalidade, exercido por 

juízes  e  tribunais74,  além  de  instituir  novas  vias  processuais  que  permitem  ao  Supremo 

Tribunal Federal o exercício do controle concentrado de constitucionalidade e ampliar o rol de 
73 Constituição de 1946, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 16/1965: “Art. 101. Ao 

Supremo Tribunal Federal compete: I – processar e julgar originariamente: (...)  k) a representação contra 
inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-
Geral da República”.

74 Constituição  de  1988:  “Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  precipuamente,  a  guarda  da 
Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 
última  instância,  quando  a  decisão  recorrida:contrariar  dispositivo  desta  Constituição;  b)  declarar  a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face 
desta  Constituição.  d)  julgar  válida  lei  local  contestada  em face  de  lei  federal”.  (incluída  pela  Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004).
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legitimados  para  a  propositura  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Foi  mantida, 

outrossim, a exigência de  quorum  qualificado para a declaração de inconstitucionalidade75, 

que se aplica “também ao Supremo Tribunal Federal, seja em controle principal ou incidental” 

(BARROSO, 2009b, p. 121)76.

Além da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo  federal  ou 

estadual (art. 102, I, “a”) e da ação direta interventiva77, já previstas no regime constitucional 

anterior,  foram  inseridos  na  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal  os  seguintes 

instrumentos,  aptos  a  propiciar  o  exercício  do  controle  concentrado  e  abstrato  de 

constitucionalidade: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º) e a 

arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  (art.  102,  §  1º).  A  Emenda 

Constitucional nº 3/1993 alterou a redação do art. 102, I, “a”, da Constituição Federal para 

acrescentar  a  esse  rol  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo 

federal. Há que se destacar, também, a possibilidade de concessão de medida cautelar em 

ações diretas de inconstitucionalidade78 (art. 102, I, “p”), já existente no modelo brasileiro de 

controle de constitucionalidade desde 1977.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, apesar de prevista 

desde o texto original da Constituição Federal de 198879, foi incluída em norma constitucional 

de eficácia limitada, porquanto à sua previsão seguiu-se a locução “na forma da lei”. Apenas 

em 1999, com a promulgação da Lei nº 9.882, esta ação constitucional foi viabilizada. Através 

deste  instrumento,  o  Supremo  Tribunal  Federal  pode  examinar  a  constitucionalidade  de 

normas editadas anteriormente à Constituição Federal, de normas municipais contestadas em 

75 Constituição de 1988: “Art. 97. 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”.

76 A praxe judiciária confirma a corriqueira aplicação deste dispositivo constitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal que, através de suas Turmas, ao constatar a necessidade de declaração de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo, remete o processo ao exame do Plenário do Tribunal. O procedimento está previsto nos 
artigos 176 a 178 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

77 Constituição  de  1988:  “Art.  36.  A decretação  da  intervenção  dependerá:  (...)  III  –  de  provimento,  pelo 
Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e 
no caso de recusa à execução de lei federal”. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). O 
art. 34, VII, da Constituição Federal, a que faz referência o dispositivo constitucional transcrito, refere-se aos 
denominados “princípios constitucionais sensíveis”.

78 As Leis nºs 9.868/99 e 9.882/99 passaram a prever a possibilidade de concessão de medida cautelar nas ações 
declaratórias de constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental.

79 A Emenda Constitucional nº 3/1993 transformou o parágrafo único do art. 102 da Constituição Federal, no  
qual  estava  inserida  a  arguição  de  descumprimento de  preceito  fundamental,  em § 1º,  não promovendo 
qualquer alteração na redação do dispositivo.



72

face da Constituição Federal, e de atos do poder público, ainda que jurisdicionais. A ADPF 

tem  como  pressupostos  de  cabimento:  a)  a  violação  ou  ameaça  de  lesão  a  preceito 

fundamental80;  b)  a  inexistência  de  outro  meio  idôneo  capaz  de  sanar  a  lesividade 

(subsidiariedade).

Além da introdução desses novos mecanismos, houve a significativa ampliação do rol 

de legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade81. Ao Procurador-

Geral da República, única autoridade legitimada sob a égide do regime constitucional anterior, 

somam-se,  atualmente: o Presidente da República,  a Mesa do Senado Federal,  a Mesa da 

Câmara  dos  Deputados,  a  Mesa  da  Assembleia  Legislativa  ou  da  Câmara  Legislativa  do 

Distrito  Federal,  o  Governador  de  Estado ou do Distrito  Federal,  o  Conselho Federal  da 

Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

A  inclusão  de  novos  legitimados  para  a  propositura  da  ação  direta  de 

inconstitucionalidade,  da  ação  declaratória  de  constitucionalidade  e  da  arguição  de 

descumprimento de preceito fundamental propicia uma ampliação do círculo de intérpretes da 

Constituição, na medida em que,  na linha teórica de Peter Häberle,  as partes do processo 

constitucional também figuram como pré-intérpretes do texto constitucional.  Novas visões 

acerca  da  realidade  constitucional,  desvendando  novas  possibilidades  e  necessidades,  são 

levadas  ao  exame  do  Tribunal  pelas  diversas  autoridades  e  membros  da  sociedade  civil 

organizada indicados no rol do art. 103 da Constituição Federal.

Tais  fatores  (criação  de  novas  ações  aptas  a  propiciar  o  exercício  do  controle 

concentrado e abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e a ampliação 

da legitimação ativa para o ajuizamento da ação direta) contribuem, consoante assinala Luís 

Roberto  Barroso  (2009b,  p.  67),  para  dar  corpo  a  “uma  nítida  tendência  no  Brasil  ao 

80 Há controvérsia na doutrina quanto ao que se deve entender por “preceito fundamental”, diante da ausência 
de uma definição constitucional ou legal do termo. Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal colhe-se 
o seguinte rol: “Preceito fundamental: parâmetro de controle a indicar os preceitos fundamentais passíveis de 
lesão  que  justifiquem  o  processo  e  o  julgamento  da  argüição  de  descumprimento.  Direitos  e  garantias 
individuais,  cláusulas  pétreas,  princípios sensíveis:  sua interpretação,  vinculação com outros princípios e 
garantia de eternidade” (STF, Pleno, MC na ADPF 33-PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 06.08.2004, p. 
20).

81 Ressaltamos  que  esses  legitimados  também  o  são  para  a  propositura  da  ação  declaratória  de 
constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
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alargamento da jurisdição constitucional abstrata e concentrada, vista por alguns autores como 

um fenômeno 'inquietante'”.

Versando especificamente sobre a influência da ampliação do rol de legitimados para a 

propositura da ação direta, Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra da Silva Martins (2009, p. 

86-87) assinalam:

Tal fato fortalece a impressão de que, com a introdução desse sistema de controle 
abstrato de normas, com ampla legitimação e, particularmente, a outorga do direito 
de propositura a diferentes órgãos da sociedade, pretendeu o constituinte reforçar o 
controle  abstrato  de  normas  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  como  peculiar 
instrumento de correção do sistema geral incidente.

(...)

A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle de constitucionalidade 
incidental ou difuso, ao ampliar, de forma marcante, a legitimação para propositura 
da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103), permitindo que, praticamente, 
todas  as  controvérsias  constitucionais  relevantes  sejam  submetidas  ao  Supremo 
Tribunal Federal mediante processo de controle abstrato de normas.

(...)

Assim, se se cogitava, no período anterior a 1988, de um modelo misto de controle 
de  constitucionalidade,  é  certo  que  o  forte  acento  residia,  ainda,  no  amplo  e 
dominante  sistema  difuso  de  controle.  O  controle  direto  continuava  a  ser  algo 
acidental e episódico dentro do sistema difuso.

A Constituição de 1988 alterou, de maneira radical, essa situação, conferindo ênfase 
não mais ao sistema difuso ou incidente, mas ao modelo concentrado, uma vez que 
as questões constitucionais passam a ser veiculadas, fundamentalmente,  mediante 
ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

O fenômeno de ampliação da importância da jurisdição constitucional exercida pelo 

Supremo  Tribunal  Federal  é  evidente  e  se  manifesta  pela  relevância  das  questões 

constitucionais que, no período pós-Constituição de 1988 e, mais destacadamente, nos últimos 

anos, têm ocupado a pauta do referido Tribunal.

A  introdução  de  novos  instrumentos  também  contribuiu  destacadamente  para  o 

fortalecimento do controle concentrado e a sua proeminência em relação ao controle difuso. 

Destacamos, a propósito, dois exemplos que servem como comprovação desta assertiva.

A Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  nº  04,  proposta  pelo  Presidente  da 

República, pela Mesa da Câmara dos Deputados e pela Mesa do Senado Federal, teve por 

objeto  a  declaração de  constitucionalidade  do art.  1º  da Lei  nº  9.494/9782.  Em síntese,  o 

82 Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos  
arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 
5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

http://L8437.htm/
http://L4348.htm/
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dispositivo  sob  referência  vedava  a  concessão  de  antecipação  de  tutela  visando  à 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão 

de  vantagens,  não  admitindo  a  execução  provisória  da  sentença.  Ao  deferir,  em  11  de 

fevereiro  de  1998,  a  medida  cautelar  postulada  na  petição  inicial  da  referida  ação83,  o 

Supremo Tribunal paralisou o exercício do controle difuso de constitucionalidade da norma, 

que estava sendo exercido, com conteúdos diversos, por juízes e tribunais do país84.

A Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  101,  proposta  pelo 

Presidente  da  República,  que  será  objeto  de  análise  nessa  dissertação,  também serve  de 

exemplo para a comprovação da preponderância do controle concentrado sobre o controle 

difuso  de  constitucionalidade.  A  pretensão  autoral  consistia  na  declaração  de 

inconstitucionalidade das decisões judiciais que autorizavam a importação de pneus usados 

para servirem como matéria-prima na indústria de recapagem, recauchutagem e remoldagem 

de  pneus,  inclusive  das  sentenças  transitadas  em  julgado,  bem  como  a  declaração  de 

constitucionalidade e legalidade dos preceitos que impõem a vedação da importação de pneus 

usados. O processo foi julgado em 24 de junho de 200985, tendo sido acolhido por maioria, 

vencido o Ministro Marco Aurélio, o voto da relatora Ministra Cármen Lúcia, que julgou 

procedente, em parte, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, acolhendo a 

pretensão  do  autor,  à  exceção  da  parcela  do  pedido  consistente  na  declaração  de 

inconstitucionalidade das sentenças transitadas em julgado. Também neste caso, o Supremo 

Tribunal Federal obstou o exercício do controle difuso de constitucionalidade exercido pelos 

juízes federais e Tribunais Regionais Federais.

83 O resultado do julgamento foi assim proclamado: “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o 
pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento 
da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que 
tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494, de 10/9/97,  
sustando,  ainda,  com  a  mesma  eficácia,  os  efeitos  futuros  dessas  decisões  antecipatórias  de  tutela  já 
proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida 
cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam.  
Votou o Presidente.” (STF, Pleno, ADC 4 MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 21.05.1999, p. 2).

84 A “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória”,  
que configura pressuposto de cabimento da ação declaratória de constitucionalidade, nos termos do art. 14, 
III, da Lei nº 9.868/99, foi assim retratada na ementa do acórdão: “(...) 2. Algumas instâncias ordinárias da 
Justiça  Federal  têm  deferido  tutela  antecipada  contra  a  Fazenda  Pública,  argumentando  com  a 
inconstitucionalidade de tal norma. Outras instâncias igualmente ordinárias e até uma Superior – o S.T.J. - a 
têm indeferido, reputando constitucional o dispositivo em questão”.

85 Até a data da entrega desta dissertação, o acórdão do referido julgamento ainda não tinha sido publicado no 
Diário da Justiça.



75

Nos dois casos citados, e em outros julgados pelo Supremo Tribunal Federal, caso não 

existissem a ação declaratória  de  constitucionalidade  e  a  arguição  de  descumprimento  de 

preceito  fundamental,  o  julgamento  definitivo  de  constitucionalidade  seria  exercido  pelo 

Tribunal apenas em sede de recurso extraordinário, cuja decisão não produz efeito vinculante 

e erga omnes. Em outras palavras, não seria possível a solução da controvérsia constitucional 

relevante de forma “ampla, geral e imediata” (MENDES; MARTINS, 2009, p. 116).

Após  criticar  alguns  aspectos  da  jurisdição  constitucional  exercida  pelo  Supremo 

Tribunal  Federal,  João Maurício Adeodato (2009,  p.  149)  assim descreve o fenômeno de 

ascensão dos seus poderes:

Ao longo desses 20 anos de Constituição, percebe-se que o movimento inicial de 
cautelosamente cercear os efeitos constitucionais por meio da jurisdição, por parte 
do Supremo Tribunal Federal, passa agora a ser um movimento de preenchimento, 
de ocupação de espaços. Exemplos claros são a nova medida cautelar com efeito 
vinculante e  a  argüição de descumprimento de preceito  fundamental,  quando for 
relevante. Se é certo que a Lei n. 9.868 só concedeu poderes ao STF, nenhum dever,  
ela apenas legislou o que a jurisprudência do Supremo já fazia.  As atribuições e 
competências do STF foram nitidamente ampliadas ao longo desses anos.

Para  Marcelo  Labanca  de  Araújo  (2009,  p.  44-49),  visualiza-se,  no  Brasil,  um 

fenômeno de aproximação dos sistemas difuso e concentrado, sendo até mesmo criticável a 

referida  dicotomia.  O  autor  exemplifica  tal  assertiva  com  cinco  características  dessa 

aproximação,  sendo  três  delas  conducentes  à  subjetivação  de  um  processo  objetivo  de 

controle  de  constitucionalidade  e  as  outras  duas  relativas  aos  efeitos  das  decisões  de 

inconstitucionalidade. A pertinência temática nas ações diretas de inconstitucionalidade, o que 

se  assemelha  à  exigência  de  interesse  de  agir  para  o  ajuizamento  de  ação  individual,  a 

instituição da figura processual do amicus curiae e a possibilidade de designação de perito ou 

comissão  de  peritos,  introduzidos  pela  Lei  nº  9.868/99,  são  características  que  permitem 

concluir  que  há  uma mitigação do processo objetivo86.  Quanto  aos  efeitos  da  decisão  de 

inconstitucionalidade,  o  citado  autor  refere-se  à  teoria  da  “transcendência  dos  motivos 

determinantes”87, que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando também em sede de recurso 

86 Para Marcelo Labanca de Araújo (2009, p. 48): “(...) as três características acima mencionadas indicam uma 
mitigação do processo objetivo, que se vai inclinando para a discussão e exame de questões não meramente 
de  direito,  mas  também de fato,  indicando,  consequentemente,  uma aproximação com o  que  ocorre  no 
modelo difuso de controle de constitucionalidade”.

87 Pela  citada  transcendência,  a  eficácia  erga  omnes  alcançaria  não  apenas  o  dispositivo  da  decisão,  mas 
também os seus fundamentos, configurando exceção ao que estabelece o art. 469, I, do Código de Processo 
Civil: “Art. 469. Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance  
da parte dispositiva da sentença”.
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extraordinário,  e  à  necessidade  de  demonstração  da  repercussão  geral  nos  recursos 

extraordinárias, introduzida pela Lei nº 11.418/2006.

Constatamos,  portanto,  que  novos  instrumentos  foram  criados  com  o  intuito  de 

ampliar os poderes do Supremo Tribunal Federal também no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, permitindo a este Tribunal fazer valer a autoridade de suas decisões em 

matéria constitucional em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.

3.2.  O protagonismo e o ativismo judicial  do Supremo Tribunal  Federal 

pós-Constituição de 1988.

Após a promulgação da Constituição de 1988, e mais especificamente nos últimos 

anos,  com  a  atual  composição  do  Supremo  Tribunal  Federal,  passamos  a  assistir  a  um 

protagonismo cada vez mais evidente deste Tribunal na vida política e social do país, aliado a 

um ativismo decorrente do perfil ideológico dos seus membros.

O crescente protagonismo do Poder Judiciário e, em especial, do Supremo Tribunal 

Federal, que decorre, segundo Luís Roberto Barroso (2009), da judicialização da vida e do 

ativismo judicial, pode ser facilmente constatado. Questões como o nepotismo, a proibição de 

uso de algemas, as pesquisas com células-tronco embrionárias, o controle judicial de políticas 

públicas, e a fidelidade partidária, têm sido apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, em 

julgamentos que têm proporcionado visibilidade a este tribunal, que muitas vezes funciona 

como uma terceira casa legislativa.

A “judicialização  da  vida”  significa  que  questões  fundamentais  para  a  vida  dos 

cidadãos estão sendo resolvidas não pelas instâncias políticas tradicionais, mas sim pelo Poder 

Judiciário, ampliando o poder tradicionalmente conferido a juízes e tribunais (BARROSO, 

2009, p. 3)

Decorre a judicialização, no caso brasileiro, de três fatores: a) a redemocratização do 

país, tendo como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988, que fortaleceu o 

Poder Judiciário, transformando-o em verdadeiro poder político e ampliou a demanda por 

justiça  na  sociedade;  b)  a  constitucionalização  abrangente,  consequência  da  opção  do 
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constituinte de inserir na Constituição temas antes deixados para a política majoritária; c) a 

abrangência do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, que combina o controle 

difuso  da  tradição  norte-americana  com  o  controle  concentrado  do  direito  europeu 

(BARROSO, 2009, p. 3-4).

Diferenciando a judicialização do ativismo judicial, Luís Roberto Barroso afirma que, 

enquanto aquela decorre dos fatores já indicados, o ativismo representa uma atitude, a escolha 

de um método específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 

alcance (2009, p. 6). A postura ativista do Supremo Tribunal Federal se manifesta por meio 

das seguintes condutas:

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas 
em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a 
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com 
base  em  critérios  menos  rígidos  que  os  de  patente  e  ostensiva  violação  da 
Constituição;  (iii)  a  imposição  de  condutas  ou  de  abstenções  ao  Poder  Público,  
notadamente em matéria de políticas públicas. (BARROSO, 2009, p. 6)

A combinação da judicialização com o ativismo judicial provoca um deslocamento da 

agenda do país do Legislativo para o Judiciário, apresentando Luís Roberto Barroso (2009, p. 

10) o seguinte exemplo:

as  audiências  públicas  e  o  julgamento  acerca  das  pesquisas  com  células-tronco 
embrionárias,  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  tiveram muito mais  visibilidade  e 
debate público do que o processo legislativo que resultou na elaboração da lei.

Oscar Vilhena Vieira (2009) faz interessante análise acerca do tema, identificando, no 

concerto entre os poderes no Brasil, o que denomina de “supremocracia”, termo que cunhou e 

que ostenta um duplo sentido.

O  primeiro  sentido  refere-se  à  posição  de  supremacia  conquistada  pelo  Supremo 

Tribunal  Federal  com  relação  às  demais  instâncias  do  Poder  Judiciário,  em  virtude 

especialmente  da  adoção  do  efeito  vinculante  de  suas  decisões.  Neste  sentido, 

“supremocracia  diz respeito,  em primeiro lugar,  à autoridade recentemente adquirida pelo 

Supremo de governar jurisdicionalmente (rule) o Poder Judiciário no Brasil” (VIEIRA, 2009, 

p. 444-445).

No segundo sentido, o termo refere-se à posição de supremacia que ostenta o Supremo 

Tribunal Federal em relação aos demais poderes, exercendo não apenas uma espécie de poder 

moderador, como antes imaginara Rui Barbosa, “mas também de responsável por emitir a 
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última palavra sobre inúmeras questões de natureza substantiva, ora validando e legitimando 

uma decisão dos órgãos representativos, outras vezes substituindo as escolhas majoritárias” 

(VIEIRA, 2009, p. 445).

Revela-se interessante observar como os próprios Ministros veem o Supremo Tribunal 

Federal, uma vez que a forma como este vem desempenhando as suas atribuições decorre, em 

grande  parte,  do  perfil  ideológico  dos  seus  membros.  Pode-se  afirmar  que,  além  do 

protagonismo judicial, causado pelos fatores já descritos, visualiza-se no STF uma postura 

ativista,  resultado  de  uma  escolha  dos  seus  membros  quanto  à  forma  de 

interpretação/aplicação  da  Constituição.  Nesse  sentido,  asseveram  Flávia  Martins  de 

Carvalho, José Ribas Vieira e Mônica Campos de Ré (2009, p. 84):

(...)  em  uma  análise  perfunctória  de  algumas  decisões  proferidas  pela  Suprema 
Corte, especialmente nos chamados casos difíceis, é possível perceber uma postura 
francamente ativista por parte de alguns de seus integrantes em determinados casos 
específicos,  visando  a  garantir  direitos  previstos  na  Constituição  mas  ainda  não 
concretizados, conforme se depreende das palavras utilizadas em voto do Ministro 
Celso de Mello88. 

No julgamento da ADI 3510, o Ministro Carlos Ayres Britto afirmou ser o Supremo 

Tribunal  Federal  uma “casa  de  fazer  destino”89 (p.  56).  Debruçando-se  sobre  o  papel  do 

Supremo Tribunal Federal, no mesmo julgamento, o Ministro Gilmar Mendes afirmou:

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que pode, sim, ser 
uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos anseios sociais 
e  o  pluralismo  político,  ético  e  religioso  encontram  guarida  nos  debates 
procedimental  e  argumentativamente  organizados  em  normas  previamente 
estabelecidas.  As audiências públicas,  nas  quais são ouvidos os expertos sobre a 
matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições jurídica e 
socialmente  relevantes,  assim  como  a  intervenção  do  Ministério  Público,  como 
representante de toda a sociedade perante o Tribunal, e das advocacias pública e 
privada,  na  defesa  de  seus  interesses,  fazem  desta  Corte  também  um  espaço 
democrático. Um espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com 
ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas.

Ressalto,  neste  ponto,  que,  tal  como  nos  ensina  Robert  Alexy,  “o  parlamento  
representa  o  cidadão  politicamente,  o  tribunal  constitucional  
argumentativamente”.90 (p. 3-4).

88 O voto a que faz referência o excerto supra transcrito foi proferido nos autos da ADPF nº 45, em que o  
Ministro Celso de Mello afirmou: “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”.

89 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf>. Acesso em 
20 jan. 2010.

90 Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf>.  Acesso  em 
07 fev. 2010.
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O Ministro Celso  de Mello,  por  seu turno,  no julgamento do MS 26.603-DF,  que 

discutiu a questão da fidelidade partidária, em seu voto, rejeitou com veemência a ilação de 

que o STF, no referido julgamento, estaria usurpando as atribuições do Congresso Nacional, 

enfatizando a observância da força normativa da Constituição e o papel fundamental do STF 

no exercício da sua função de “guardião da Constituição” (CF, art. 102,  caput). Acerca da 

jurisdição constitucional exercida pelo STF, pronunciou-se o Ministro:

É preciso ter em perspectiva que o exercício da jurisdição constitucional, por esta 
Suprema Corte, tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição, o que 
põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade 
institucional do Supremo Tribunal Federal – compreendida a expressão “dimensão 
política”  em  seu  sentido  helênico  (como  apropriadamente  a  ela  se  referiu  a 
eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA em outra oportunidade) -,  pois, no processo 
de indagação constitucional,  reside a magna prerrogativa  outorgada a esta Corte 
de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder.

Daí a precisa observação de FRANCISCO CAMPOS (“Direito Constitucional”, 
vol. II/403, 1956, Freitas Bastos), cujo magistério enfatiza, corretamente, que, no 
poder de interpretar,  inclui-se  a prerrogativa de formular  e  de revelar o próprio 
sentido do texto constitucional. É que - segundo a lição desse eminente publicista - 
“O poder  de  interpretar  a  Constituição  envolve,  em muitos  casos,  o  poder  de  
formulá-la.  A  Constituição  está  em  elaboração  permanente  nos  Tribunais  
incumbidos de aplicá-la (...). Nos Tribunais incumbidos da guarda da Constituição,  
funciona, igualmente, o poder constituinte”91.(p. 50)

Como se constata a partir das assertivas lançadas nos votos de 3 (três) juízes do STF, 

este tribunal está sendo por eles considerado uma “Casa do Povo”, onde funcionaria uma 

Assembleia  Constituinte  permanente,  incumbida  até  mesmo  de  formular  a  norma 

constitucional.  Evidencia-se,  assim,  a  função  nitidamente  política  do  STF,  que  passa  a 

funcionar como espaço público de discussão das questões mais relevantes para a vida dos 

cidadãos.

O Supremo Tribunal  Federal  passa a  desempenhar  um novo papel,  eminentemente 

político,  propiciando  o  surgimento  de  críticas  motivadas  pela  ausência  de  legitimidade 

democrática  de  suas  decisões.  Paralelamente  a  esse  fenômeno,  passam  a  ser  adotados 

mecanismos passíveis de conferir a legitimidade de que se ressente o Tribunal, aproximando-o 

da sociedade civil.

Nesse contexto de ampliação dos poderes exercidos pelo órgão de cúpula do Poder 

Judiciário brasileiro, decorrente dos fatores referidos nestes capítulo, exsurgem tentativas de 

aproximá-lo da sociedade, estabelecendo uma maior interlocução com a sociedade. Cuida-se 
91 Disponível  em:  <http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?

docTP=AC&docID=570121&pgI=1&pgF=100000>. Acesso em 07 fev. 2010.
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de  um processo  de  legitimação  social  do  Poder  Judiciário,  na  linha  defendida  por  Guy 

Scoffoni (1999)e versada no capítulo primeiro desta dissertação.

Primeiramente,  podemos  constatar  a  abertura  institucional  promovida  através  das 

transmissões ao vivo das sessões do Plenário do Supremo Tribunal Federal na Rádio Justiça e 

TV Justiça, experiência pioneira e ainda inédita na experiência das Cortes Constitucionais. 

Esses canais institucionais, aliados ao site do Tribunal na internet e aos vídeos divulgados no 

canal do STF no youtube, proporcionaram uma maior visibilidade e transparência ao Poder 

Judiciário  e,  em especial,  ao  seu  órgão  de  cúpula,  sendo  correta  a  impressão  de  que  o 

“Judiciário e o STF estão na 'boca do povo'” (SANTOS, 2009, p. 1). Oscar Vilhena Vieira 

(2008, p. 442) assim aborda os reflexos da transparência promovida por tais canais:

Surpreendente, no entanto, tem sido a atenção que os não especialistas têm dedicado 
ao Tribunal; 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, par quem não é versado em direito.

Como mais um mecanismo de aproximação da sociedade civil com o Poder Judiciário, 

pode ser citado o Conselho Nacional de Justiça,  instituído pela Emenda Constitucional nº 

45/2004,  e  que  conta,  dentre  seus  15  (quinze)  membros,  com a  participação  de  6  (seis) 

membros estranhos à carreira da magistratura, com a competência principal de controlar a 

atuação  administrativa  e  financeira  do  Poder  Judiciário  e  o  cumprimento  dos  deveres 

funcionais dos juízes. 

Por  fim,  mas  sem  a  pretensão  de  exaurir  o  elenco,  podem  ser  lembrados  os 

instrumentos processuais do amicus curiae e das audiências públicas, introduzidos no direito 

brasileiro pelas Leis nºs 9.868/99 e 9.882/99, e que possibilitam a participação da sociedade 

civil nos processos de controle de constitucionalidade.
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4  O  INSTITUTO  PROCESSUAL DAS  AUDIÊNCIAS  PÚBLICAS  NO 

BRASIL: análise da experiência do Supremo Tribunal Federal.

4.1 Pressupostos legais e regimentais.

A designação de  audiências  públicas  no Supremo Tribunal  Federal  está  autorizada 

pelas leis que disciplinam os processos de controle concentrado de constitucionalidade, sendo 

parte integrante do que pode ser designado “fase instrutória”92 de tais processos.

No caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a sua convocação está prevista no 

art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/99, que prescreve:

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia 
a todos os Ministros e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato 
ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que 
emita  parecer  sobre  a  questão,  ou  fixar  data  para,  em  audiência  pública,  ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

O art. 20, § 1º, da mesma Lei93, com idêntica redação, contempla a possibilidade de 

convocação de audiências públicas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade.

A Lei nº 9.882/99, que disciplina o procedimento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, também contém a previsão de utilização deste instrumento processual:

Art.  6º  Apreciado  o  pedido  de  liminar,  o  relator  solicitará  as  informações  às 
autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias.

§ 1º  Se entender  necessário,  poderá o relator  ouvir  as  partes  nos processos que 
ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão 
de  peritos  para  que  emita  parecer  sobre  a  questão,  ou  ainda,  fixar  data  para 

92 É interessante anotar  que  os  processos  de controle  concentrado de  constitucionalidade,  antes  entendidos 
como processos objetivos, sem partes e sem contraditório, vêm assumindo uma perspectiva dialógica, em que 
peritos,  amici curiae  e pessoas com experiência e autoridade na matéria participam do feito, o que enseja 
uma subjetivação de tais processos (ARAÚJO, 2009, p. 46).

93 Art. 20. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros e 
pedirá dia para julgamento.
§  1º  Em  caso  de  necessidade  de  esclarecimento  de  matéria  ou  circunstância  de  fato  ou  de  notória 
insuficiência  das  informações  existentes  nos  autos,  poderá  o  relator  requisitar  informações  adicionais, 
designar  perito  ou  comissão  de peritos  para  que  emita  parecer  sobre  a  questão,  ou fixar  data  para,  em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.
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declarações,  em audiência  pública,  de  pessoas  com experiência  e  autoridade  na 
matéria.

Além dessas hipóteses legais, mediante a alteração do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, promovida pela Emenda Regimental nº 29, de 18 de fevereiro de 2009, 

foram introduzidas outras possibilidades de convocação de audiências públicas, por iniciativa 

do Presidente ou do relator de processo em trâmite no Tribunal.

Ressaltamos  que,  com  a  alteração  do  Regimento  Interno,  para  a  convocação  de 

audiência pública não é mais necessário que a discussão jurídica esteja sendo travada em 

processo de controle concentrado de constitucionalidade,  podendo se situar no interior  de 

processo em que o Tribunal deva exercer o controle difuso de constitucionalidade ou, ainda, 

não  ser  objeto  de  um  processo  específico,  mas  sim  de  vários  processos  tramitantes  no 

Tribunal. Configura exemplo desta última hipótese a convocação, pelo Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, da denominada audiência pública da saúde, destinada a debater aspectos 

relevantes acerca da judicialização do direito à saúde.

Cumpre asseverar que a competência dos tribunais para elaborar os seus regimentos 

internos  foi  conferida  pelo  art.  96,  I,  “a”,  da  Constituição  Federal,  que  determina  a 

observância das normas do processo e das garantias processuais das partes, indicando como 

matéria a ser versada a atinente à competência e ao funcionamento dos respectivos órgãos 

jurisdicionais e administrativos. Tanto ao autorizar a realização de audiências públicas em 

processos  não  enquadrados  dentre  os  de  controle  de  constitucionalidade,  quanto  ao 

regulamentar  o  seu  procedimento,  não  vislumbramos  qualquer  mácula  de 

inconstitucionalidade ou ilegalidade nas disposições regimentais.

Transcrevemos os dispositivos regimentais:

Art. 13. São atribuições do Presidente:

(...)

XVII –  convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com 
experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 
esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de 
interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal.

Art. 21. São atribuições do Relator:

(...)

XVII –  convocar  audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com 
experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 
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esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral ou de 
interesse público relevante.

Considerando a ausência de procedimento regrado em lei  para a realização de tais 

audiências,  o  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  atualizado  pela  Emenda 

Regimental nº 29/2009, prevê:

Art. 154. Serão públicas as audiências:

I – (Suprimido)

II – para instrução de processo, salvo motivo relevante.

III – para ouvir o depoimento das pessoas de que tratam os artigos 13, inciso XVII, 
e 21, inciso XVII, deste Regimento.

Parágrafo  único.  A  audiência  prevista  no  inciso  III  observará  o  seguinte 
procedimento:

I – o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará prazo para a 
indicação das pessoas a serem ouvidas;

II – havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto da audiência, 
será garantida a participação das diversas correntes de opinião;

III – caberá ao Ministro que presidir a audiência pública selecionar as pessoas que 
serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados, determinando a ordem dos trabalhos e 
fixando o tempo que cada um disporá para se manifestar;

IV – o depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em debate;

V – a audiência pública será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça;

VI – os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos autos do 
processo, quando for o caso, ou arquivados no âmbito da Presidência;

VII – os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro que convocar a audiência.

Art.  155.  O  Ministro  que  presidir  a  audiência  deliberará  sobre  o  que  lhe  for 
requerido.

§ 1° Respeitada a prerrogativa dos advogados, nenhum dos presentes se dirigirá ao 
Presidente da audiência, a não ser de pé e com sua licença.

§ 2° O secretário da audiência fará constar em ata o que nela ocorrer.

Antes da introdução, no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, das citadas 

regras  procedimentais,  as  audiências  públicas  convocadas  e  realizadas  adotavam  o 

procedimento determinado pelo Ministro que, na condição de relator do processo, presidia a 

audiência.  Em  verdade,  mesmo  após  a  alteração  do  Regimento,  remanesce  uma  grande 

parcela  de discricionariedade ao Ministro presidente da audiência94,  consoante se  constata 

através da leitura do seu art. 154, parágrafo único, III e VII.

94 Nesse  mesmo  sentido,  quanto  aos  poderes  conferidos  ao  relator:  “É  dele  que  partirão  as  definições 
fundamentais sobre a audiência, como os temas que nela serão debatidos, o(s) processo(s) relacionado(s) aos 
problemas em debate, os expositores que terão a palavra, a forma de organização dos depoimentos, o controle 
da sessão da audiência, entre outros aspectos” (PINTO; ROSILHO, 2009).



84

Os  referidos  dispositivos  normativos  concebem  a  audiência  pública  como  um 

instrumento destinado a subsidiar os Ministros do Supremo Tribunal Federal de informações 

acerca de matéria ou circunstância de fato relevante para o julgamento do processo. Por isso, 

eles se referem ao depoimento de pessoas com “experiência e autoridade na matéria”. Tratar-

se-ia, portanto, de um instrumento de natureza nitidamente técnica, informativa, instrutória95.

Contudo, não é suficiente a interpretação meramente literal dos dispositivos legais e 

regimentais para que possamos afirmar qual a função das audiências públicas designadas no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. Revela-se fundamental analisar a forma como elas vêm 

sendo utilizadas na práxis do referido Tribunal, para que possamos constatar se elas estão 

cumprindo uma finalidade apenas instrutória, ou se estão funcionando como um instrumento 

destinado a promover a ampliação do círculo de intérpretes da Constituição, apto até mesmo a 

conferir legitimação democrática à decisão proferida pelo Tribunal.

4.2 Breve relato das audiências públicas realizadas no Supremo Tribunal 

Federal.

Neste  capítulo,  examinaremos  as  audiências  públicas  até  então  realizadas  pelo 

Supremo Tribunal Federal, com julgamentos proferidos, abordando os seguintes aspectos: i) o 

objeto  da audiência  pública,  ou seja,  quais  os  tema nela  versados;  ii)  os  participantes  da 

audiência pública; iii) a condução do ato processual pelo Ministro que a presidiu, bem como a 

participação  dos  demais  Ministros;  iv)  a  função  das  audiências  públicas,  na  visão  dos 

Ministros; v) a incorporação aos votos proferidos dos argumentos desenvolvidos na audiência 

pública.  Após  a  análise  de  cada  uma  das  audiências,  pretendemos  analisar  se  houve 

incremento de subsídios técnicos à decisão proferida pelo Tribunal, bem como se serviu a 

audiência pública como instrumento apto a legitimar democraticamente o STF, ao permitir 

que  diversas  forças  da  esfera  pública  pluralista  participassem  ativamente  do  processo 

constitucional.

95 Ivo Dantas (2008, p. 614) afirma que a lei que autoriza a realização das audiências públicas passa a admitir a  
“dilação probatória” nos processos de controle de constitucionalidade.
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Destacamos terem sido realizadas, até o mês de dezembro de 2010, 3 (três) audiências 

públicas com processos julgados pelo Tribunal, que serão examinadas em conformidade com 

os aspectos supramencionados, na ordem cronológica de suas realizações. 

Uma audiência  foi  designada nos autos de Ação Direta  de Inconstitucionalidade – 

ADI96,  outra  foi  convocada  pela  relatora  de  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito 

Fundamental – ADPF97 em trâmite no Tribunal e a última foi designada pelo Presidente do 

Tribunal,  sob  o  argumento  de  que  vários  processos  tramitantes  na  Corte  abordavam  a 

matéria98.

Outras 2 (duas) audiências públicas também já foram realizadas no Supremo Tribunal 

Federal.  Nos autos da ADPF 54, houve a convocação de audiência pública,  realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2008, que discutiu a possibilidade de interrupção da gravidez 

no caso de feto anencéfalo. E, por fim, durante o trâmite da ADPF 186 e do RE 597.285/RS, 

em março de 2010 foi realizada a audiência pública que versou sobre a constitucionalidade 

das políticas de ação afirmativa e de reserva de vagas no ensino superior. Tais processos ainda 

não foram julgados.

Não analisaremos as audiências públicas designadas em processos ainda não julgados, 

diante da nossa pretensão, necessária para a compreensão da função deste instituto processual, 

de analisar a incorporação à decisão dos argumentos desenvolvidos pelos seus participantes.

4.3 ADI 3510: a pesquisa com células-tronco embrionárias.

A primeira audiência pública da história do Supremo Tribunal Federal foi realizada em 

20 de abril de 2007, quase 8 (oito) anos depois da autorização legislativa, sendo convocada 

nos autos da ADI 3510, que discutiu a constitucionalidade do art. 5º e parágrafos da Lei nº 

96 Trata-se da ADI 3510, que examinou a constitucionalidade do art. 5º e parágrafos da Lei nº 11.105/2005,  
autorizando  a  realização  de  pesquisas  com  células-tronco  obtidas  de  embriões  humanos  excedentes  do 
procedimento de fertilização in vitro.

97 A  referência  se  faz  à  ADPF  101,  que  discutiu  a  constitucionalidade  de  decisões  judiciais  que,  em 
descompasso com determinações do Poder Executivo, autorizaram a importação de pneus usados.

98 Cuida-se da audiência pública da saúde, destinada à discussão de aspectos relevantes acerca deste direito 
social.
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11.105/200599, intitulada Lei de Biossegurança, a qual permite, sob específicas condições e 

para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco obtidas de embriões humanos 

excedentes do procedimento de fertilização in vitro.

A referida ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Procuradoria-Geral da 

República, sob a alegação de que os dispositivos impugnados violaram o direito à vida (CF, 

art. 5º, caput) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Para alcançar esta 

conclusão, o autor da ação argumentou que a vida começa a partir da fecundação do óvulo 

pelo espermatozóide e que, dessa forma, o embrião seria equiparado à pessoa humana. Além 

disso, afiançou que as pesquisas com células-tronco adultas seriam mais promissoras que as 

pesquisas com as suas congêneres de natureza embrionária.

O Presidente da República e o Congresso Nacional, requeridos no citado processo de 

controle de constitucionalidade, apresentaram informações, asseverando ambos que o direito à 

saúde (CF, art. 6º, caput) e o direito à livre expressão da atividade científica (CF, art. 5º, IX) 

autorizariam a realização das pesquisas com células-tronco extraídas de embriões humanos 

produzidos a partir da técnica de reprodução assistida da fertilização  in vitro  e em vias de 

descarte.

É  interessante  anotar  que  os  temas  agitados  na  referida  ADI  são  de  natureza 

multidisciplinar, abrangendo aspectos filosóficos, éticos, religiosos e científicos. A tentativa 

de exegese da Constituição, com a utilização dos métodos hermenêuticos tradicionais, revela-

se frustrada e inapta à resolução do “caso difícil” que se apresentou para exame do Supremo 

Tribunal Federal.

99 Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões  humanos  produzidos  por  fertilização  in  vitro e  não  utilizados  no  respectivo  procedimento, 
atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II  –  sejam embriões  congelados  há  3  (três)  anos  ou mais,  na  data  da  publicação  desta  Lei,  ou que,  já  
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento.
§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§  2º  Instituições  de  pesquisa  e  serviços  de  saúde  que  realizem pesquisa  ou  terapia  com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de 
ética em pesquisa.
§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o 
crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
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O caso sob referência revela-se um excelente exemplo de como não é possível separar 

a “Constituição” da “realidade constitucional”. Apenas a partir do exame desta poderemos 

extrair  o  conteúdo  normativo  dos  dispositivos  constitucionais  em um dado  momento  da 

história.

Em uma tentativa  de  conhecer  mais  a  fundo essa  “realidade  constitucional”,  mais 

especificamente o conhecimento científico acerca da matéria, o Ministro relator Carlos Ayres 

Britto  deferiu o requerimento formulado pela  Procuradoria-Geral  da República na petição 

inicial, no sentido da designação de audiência pública, adensando à autorização legislativa a 

seguinte justificativa:

4.  Daqui  se  deduz  que  a  matéria  veiculada  nesta  ação  se  orna  de  saliente 
importância, por suscitar numerosos questionamentos e múltiplos entendimentos a 
respeito  da  tutela  do  direito  à  vida.  Tudo  a  justificar  a  realização  de  audiência 
pública, a teor do § 1º do artigo 9º da Lei nº 9.868/99. Audiência, que, além de 
subsidiar  os  Ministros  deste  Supremo Tribunal  Federal,  também possibilitará  u'a 
maior  participação  da  sociedade  civil  no  enfrentamento  da  controvérsia 
constitucional, o que certamente legitimará ainda mais a decisão a ser tomada pelo 
Plenário desta nossa colenda Corte.100

Constatamos  que,  para  o  Ministro  Carlos  Ayres  Britto,  a  função  das  audiências 

públicas é de natureza dúplice: cumpre não apenas uma função informativa ou instrutória, 

como  também  possibilita  uma  maior  participação  da  sociedade  civil  na  jurisdição 

constitucional, legitimando “ainda mais” a decisão a ser proferida pelo Tribunal.

No  despacho  de  convocação,  o  relator  determinou  a  intimação  das  partes  e 

interessados  para  procederem à  indicação  e  qualificação  das  pessoas  “com experiência  e 

autoridade na matéria”, que iriam ser ouvidas na audiência pública.

Após a indicação,  pelas partes  e interessados,  dos  experts,  foi exarado despacho101 

designando a data para a realização da audiência e informando que seriam utilizadas as regras 

procedimentais contidas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dada a inexistência 

de  norma procedimental  atinente  às  audiências  públicas  no  âmbito  do  Supremo Tribunal 

Federal102.

100 Despacho de 19 de dezembro de 2006,publicado no D.J. de 01 de fevereiro de 2007.
101 Despacho de 16 de março de 2007, publicado no D.J. de 30 de março de 2007.
102 Ressaltamos que a Emenda Regimental nº 29, que disciplina o procedimento para a realização das audiências 

públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi publicada em 18 de fevereiro de 2009, data posterior à 
convocação e realização desta audiência.
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Em 20 de abril de 2007, foram realizados os trabalhos da audiência pública103. A então 

Presidente do STF, Ministra Ellen Gracie, procedeu à abertura da sessão, saudando os seus 

participantes e ressaltando que o ato de julgar é um “ato de humildade” e,  conhecendo a 

natural  limitação do ser  humano,  há  a  necessidade  de  se  ouvir  os  especialistas  no  tema. 

Acrescentou ainda a Ministra:

Não posso encerrar  esse pronunciamento sem louvar a iniciativa de meu colega, 
Ministro Carlos Ayres Britto, que adota, pela primeira vez, esta faculdade que a lei 
nos concede de fazer  ouvir  experts  na matéria.  Sua Excelência recebe de toda a 
Corte  os  elogios,  e  creio  que  recebe  da  população  brasileira,  também,  o 
reconhecimento por esta possibilidade e este impulso de fazer com que o Tribunal se 
abra, efetivamente, para a comunidade científica.

Para o Ministro Carlos Ayres Britto, relator da ação, que se pronunciou em seguida, a 

audiência  pública  se  afigura  como um mecanismo de  democracia  direta  ou  participativa; 

“mecanismo concebido pela  Constituição  brasileira  de  1988 e  de  que fazemos  uso  nessa 

oportunidade”, para, a seguir, destacar a necessidade de abertura do Tribunal à comunidade 

científica.  Esclareceu  que  o  objetivo  operacional  da  audiência  é  a  colheita  de  dados, 

elementos para subsidiar o julgamento, e não estabelecer um debate, um contraditório. Em 

outra oportunidade, ainda no curso dos trabalhos da audiência pública, o relator ressaltou a 

homenagem que estavam fazendo ao pluralismo, indicado como uma das ideias centrais da 

democracia. Em entrevista concedida no dia da realização da audiência pública, o Ministro 

Relator afirmou que o evento representou “tirar o povo da platéia e colocá-lo no palco das 

decisões  que  lhe  digam  respeito”.  Significou,  ainda,  “o  povo  deixando  de  ser  passivo 

espectador para ser um ativo condutor do seu próprio destino”104.

Após os pronunciamentos da Ministra Ellen Gracie e do Ministro Carlos Ayres Britto, 

foram ouvidos os especialistas indicados pelas partes e  amici curiae105, que foram divididos 

103 Fabrício Juliano Mendes Medeiros (2007, p. 6) registrou as suas impressões acerca da referida audiência 
pública: “O desenrolar dos trabalhos durou um dia inteiro e, ao final da sessão, percebeu-se que o objetivo da 
audiência  foi  integralmente  atingido:  por  intermédio  dos  especialistas  ali  ouvidos,  a  sociedade  civil 
organizada teve a possibilidade de influir na decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Além 
disso,  o  debate  público que se instaurou  pôde ser  assistido por  aproximadamente trezentas  pessoas que 
estiveram presentes à sessão pública. Isso sem considerar aqueles que acompanharam as discussões travadas 
na audiência pública pela cobertura ao vivo da TV Justiça e da Rádio Justiça”.

104 Trecho da entrevista concedida pelo Ministro Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, no Programa 
Fórum, exibido  pela  TV Justiça.  Disponível  em:  <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.asp?
CODIGO=228986&tip=UN&param=>. Acesso em: 20 jan. 2010

105 Os  amici  curiae  admitidos no processo,  com fundamento no art.  7º,  § 2º,  da Lei  nº 9868/99, foram os 
seguintes: Conectas Direitos Humanos; Centro de Direitos Humanos – CDH; Movimento em Prol da Vida – 
MOVITAE; Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – ANIS; Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil – CNBB.
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em dois blocos, sendo um a favor e o outro contrário à realização das pesquisas com células-

tronco embrionárias.

Merecem destaque, neste momento da análise, dois aspectos essenciais: o primeiro, 

atinente à abertura, concedida pelo relator, para os amici curiae indicarem pessoas para serem 

ouvidas na audiência pública, o que lhes conferiu a possibilidade de intensa participação na 

construção da decisão ao final adotada pelo Tribunal; o segundo, concernente à divisão dos 

participantes em dois blocos fixos e definidos, um a favor e outro contrário às pesquisas com 

células-tronco  embrionárias.  Tal  modus  procedendi,  ao  nosso  entender,  fez  com  que  se 

observasse, claramente, a disposição e o empenho dos especialistas em defender o ponto de 

vista jurídico manifestado pela parte ou amicus curiae que o indicou.

Foram representante do primeiro grupo (defensor da legitimidade constitucional das 

pesquisas com células-tronco embrionárias): Mayana Zatz, Professora de Genética da USP; 

Patrícia  Helena  Lúcia  Pranke,  Professora  da  UFRGS,  com Doutorado  no  Laboratório  de 

Células-tronco de New York; Lúcia Braga, Neurocientista e Diretora-Executiva da Rede Sarah 

de Hospitais; Stevens Rehen, Presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências; Rosália 

Mendez  Hotero,  Professora  Titular  da  UFRJ  e  Coordenadora  do  Programa  de  Terapias 

Celulares da UFRJ; Júlio César Voltarelli, Coordenador da Central de Transplantes da USP; 

Ricardo Ribeiro dos Santos,  Professor Titular da USP e da FIOCRUZ-BA; Lygia Pereira, 

Professora Associada do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP e Doutora 

em Genética  Humana no Hospital  Mount  Sinai,  em New York;  Luiz  Eugênio  Araújo  de 

Moraes  Mello,  Pró-reitor  de  Graduação  da  UNIFESP e  Professor  Titular  de  Fisiologia; 

Antonio  Carlos  Campos  de  Carvalho,  Doutor  em Ciências  pela  UFRJ e  Coordenador  de 

Ensino  e  Pesquisa  do  Instituto  Nacional  de  Cardiologia;  e  Débora  Diniz,  Doutora  em 

Antropologia e Pós-doutora em Bioética.

Pelo grupo que defendeu a tese contrária, manifestaram-se: Lenise Aparecida Martins 

Garcia106; Cláudia Maria de Castro Martins, Professora da UFRJ e Pesquisadora de Células-

tronco; Lílian Piñero Eça, Professora da Universidade do Sagrado Coração – USC, de Bauru e 

Pesquisadora em Células-tronco na UNIFESP e na USC; Alice Teixeira Ferreira, Professora 

da UNIFESP e Coordenadora de Estudos Pré-clínicos com Células-tronco Adultas; Marcelo 

106 A citada expositora não informou o currículo resumido no início da sua apresentação, ao contrário do que 
fizeram os outros participantes da audiência pública.
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Vaccari, Cirurgião Plástico, Pesquisador e Mestre em Cirurgia pela UNIFESP; Antônio José 

Eça, Docente em Medicina Legal; Elizabeth Kipman Cerqueira, Especialista em Ginecologia-

Obstetrícia  e  Professora  de  Bioética;  Rodolfo  Acatauassú  Nunes,  Professor  de  Medicina; 

Herbert  Praxedes,  Hematologista  e  Professor  de  Hematologia  da  Universidade  Federal 

Fluminense; Dalton Luiz de Paula Ramos, Professor de Ética Profissional e Bioética da USP; 

e Rogério Pazetti107.

O primeiro grupo concentrou a sua análise na viabilidade e necessidade das pesquisas 

com células-tronco embrionárias, apontadas, em virtude da sua pluripotencialidade108, como a 

“esperança”109 de tratamento de pacientes com doenças neurológicas degenerativas, acidente 

vascular  cerebral,  paralisia  cerebral,  dentre  outras  doenças  graves.  Outro  argumento  por 

diversas  vezes  referido  foi  a  existência  de  embriões  excedentes  do  procedimento  de 

fertilização  in vitro, inviáveis para implantação no útero ou congelados há mais de 3 (três) 

anos110,  e a ausência de destinação útil para eles, caso não utilizados nas pesquisas. Além 

desses, também foram objeto das apresentações a definição do início da vida, prevalecendo, 

nesse grupo de pesquisadores, a relação existente entre a formação das células do sistema 

nervoso central (o que ocorreria aproximadamente 14 dias após a fecundação) e o início da 

vida, em paralelo com o parâmetro legal para a definição da morte, estabelecido pelo art. 3º, 

da Lei nº 9.434/97111. Foi dito, ainda, que não há vida antes da implantação do embrião no 

útero, diante da impossibilidade de seu desenvolvimento autônomo.

Para os participantes do bloco contrário, não existiria viabilidade na realização das 

pesquisas com células-tronco embrionárias, que até o momento não apresentavam qualquer 

107 O referido expositor também não relatou o seu currículo.
108 A  pluripotencialidade  foi  definida  pelos  especialistas  como  a  capacidade,  inerente  às  células-tronco 

embrionárias (definida como as células extraídas do embrião, após 4 ou 5 dias da fecundação), de se auto-
replicarem e originarem todos os tecidos humanos, possibilitando a substituição do tecido lesado. A ausência 
de pluripotencialidade foi indicada como uma dificuldade na aplicação terapêutica das células-tronco adultas.

109 Esta palavra,  ou algum outro vocábulo ou expressão de conteúdo similar, foi  utilizada diversas vezes na  
audiência pública,  sendo sempre ressaltado que ainda não existe aplicação terapêutica das células-tronco 
embrionárias,  que  ainda estão  em fase de  pesquisa e  com a necessidade  de superação  prévia  de alguns 
problemas clínicos.

110 O congelamento ou criogenia por longo espaço de tempo também seria apto, segundo alguns especialistas  
ouvidos na audiência pública, a causar a inviabilidade de implantação do embrião no útero, tendo em vista  
que as  pesquisas apontam para a  relação entre o tempo de congelamento e a  redução da viabilidade de 
desenvolvimento do embrião.

111 Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou 
tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos 
não  participantes  das  equipes  de  remoção  e  transplante,  mediante  a  utilização  de  critérios  clínicos  e  
tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. (grifado).
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resultado  que  autorizasse  a  sua  aplicação  clínica,  apresentando,  ao  contrário,  aspectos 

negativos, como rejeição e formação de tumores. Contrariando o que disse o grupo anterior, 

alguns pesquisadores afirmaram que algumas células-tronco adultas também ostentavam a 

característica da pluripotencialidade.  Enfatizaram os aspectos positivos das pesquisas com 

células-tronco adultas, para apontar a desnecessidade da realização das pesquisas com as suas 

congêneres embrionárias. Quanto ao início da vida, apontaram a certeza científica de que a 

vida, apresentada como um processo contínuo, coordenado e progressivo, tem início com a 

fecundação do óvulo pelo espermatozóide.

Em  resumo,  podemos  afirmar  que  a  discussão  travada  entre  os  participantes  da 

audiência  pública  concentrou-se  na  definição  do  início  da  vida  humana  e  da 

viabilidade/necessidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, bem como acerca do 

destino  a  ser  dado  aos  embriões  excedentes  do  procedimento  de  reprodução  assistida 

denominado fertilização in vitro.

Para a visualização dos argumentos colhidos na audiência pública e que foram levados 

em consideração na decisão proferida pelo Tribunal, transcrevemos o resumo elaborado pelo 

Ministro Carlos Ayres Britto, apresentado aos demais Ministros no relatório do processo:

8. Pois  bem, da reprodução gráfica,  auditiva e  visual  dessa tão alongada quanto 
substanciosa audiência pública, o que afinal se percebe é a configuração de duas 
nítidas correntes de opinião. Correntes que assim me parecem delineadas:

I – uma, deixando de reconhecer às células-tronco embrionárias virtualidades, ao 
menos para fins  de terapia humana,  superiores  às  células-tronco adultas.  Mesma 
corrente que atribui ao embrião uma progressiva função de auto-constitutividade que 
o torna protagonista central do seu processo de hominização, se comparado com o 
útero  feminino  (cujo  papel  é  de  coadjuvante,  na  condição  de  habitat,  ninho ou 
ambiente daquele, além de fonte supridora de alimento). Argumentando, sobremais, 
que  a  retirada  das  células-tronco  de  um determinado  embrião  in  vitro  destrói  a 
unidade, o personalizado conjunto celular em que ele consiste. O que já corresponde 
à prática de um mal disfarçado aborto, pois até mesmo no produto da concepção em 
laboratório já existe uma criatura ou organismo humano que é de ser visto como se 
fosse aquele que surge e se desenvolve no corpo da mulher gestante. Criatura ou 
organismo,  ressalte-se,  que  não  irrompe  como um  simples  projeto  ou  u'a  mera 
promessa  de  pessoa  humana,  somente  existente  de  fato  quando  ultimados,  com 
êxito, os trabalhos de parto. Não! Para esse bloco de pensamento (estou a interpretá-
lo), a pessoa humana é mais que individualidade protraída ou adiada para o marco 
factual  do  parto  feminino.  A pessoa  humana  em sua  individualidade  genética  e 
especificidade  ôntica  já  existe  no  próprio  instante  da  fecundação  de  um  óvulo 
feminino  por  um  espermatozóide  masculino.  Coincidindo,  então,  concepção  e 
personalidade (qualidade de quem é pessoa), pouco importando o processo em que 
tal  concepção  ocorra:  se  artificial  ou  in  vitro,  se  natural  ou  in  vida.  O  que  se 
diferencia em tema de configuração da pessoa humana é tão-somente uma quadra 
existencial da outra. Isto porque a primeira quadra se inicia com a concepção e dura 
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enquanto durar a gestação feminina, compreendida esta como um processo contínuo, 
porque abrangente de todas as fases de vida humana pré-natal. A segunda quadra, a  
começar  quando  termina  o  parto  (desde  que  realizado  com  êxito,  já  dissemos, 
porque aí já se tem um ser humano nativivo). Mas em ambos os estágios ou etapas 
do processo a pessoa humana já existe e é merecedora da mesma atenção, da mesma 
reverência, da mesma proteção jurídica. Numa síntese, a idéia do zigoto ou óvulo 
feminino já fecundado como simples embrião de uma pessoa humana é reducionista, 
porque o certo mesmo é vê-lo como um ser humano embrionário. Uma pessoa no 
seu estádio de embrião, portanto, e não um embrião a caminho de ser pessoa.

II – a outra corrente de opinião é a que investe, entusiasticamente, nos experimentos 
científicos com células-tronco extraídas ou retiradas de embriões humanos. Células 
tidas como de maior plasticidade ou superior versatilidade para se transformar em 
todos ou quase todos os tecidos humanos, substituindo-os ou regenerando-os nos 
respectivos órgãos e sistemas. Espécie de apogeu da investigação biológica e da 
terapia humana, descortinando um futuro de intenso brilho para os justos anseios de 
qualidade e duração da vida humana. Bloco de pensamento que não padece de dores 
morais ou de incômodos de consciência, porque, para ele, o embrião in vitro é uma 
realidade do mundo do ser, algo vivo, sim, que se põe como o lógico início da vida  
humana,  mas  nem  em  tudo  e  por  igual  ao  embrião  que  irrompe  e  evolui  nas 
entranhas de u'a mulher. Sendo que mesmo a evolução desse último tipo de embrião 
ou  zigoto  para  o  estado  de  feto  somente  alcança  a  dimensão  das  incipientes 
características físicas e neurais da pessoa humana com a meticulosa colaboração do 
útero e do tempo. Não no instante puro e simples da concepção, abruptamente, mas 
por uma engenhosa metamorfose ou laboriosa parceria do embrião, do útero e do 
correr dos dias. O útero passando a liderar todo o complexo processo de gradual 
conformação  de  uma  nova  individualidade  antropomórfica,  com  seus 
desdobramentos ético-espirituais;  valendo-se  ele,  útero  feminino (é  a  leitura  que 
faço  nas  entrelinhas  das  explanações  em  foco),  de  sua  tão  mais  antiga  quanto 
insondável  experiência afetivo-racional  com o cérebro da gestante.  Quicá com o 
próprio cosmo, que subjacente à cientificidade das observações acerca do papel de 
liderança do útero materno transparece como que uma aura de exaltação da mulher – 
e principalmente da mulher-mãe ou em vias de sê-lo – como portadora de um sexto 
sentido existencial já situado nos domínios do inefável ou do indizível. Domínios 
que a própria Ciência parece condenada a nem confirmar nem desconfirmar, porque 
já  pertencentes  àquela  esfera  ôntica  de  que  o  gênio  de  William  Shakespeare 
procurou dar conta com a célebre sentença de que “Entre o céu e a terra há muito  
mais coisa do que supõe a nossa vã filosofia” (Hamlet, anos de 1600/1601, Ato I, 
Cena V).

Além  do  resumo  retrotranscrito,  consta  dos  autos  do  processo  a  transcrição  das 

apresentações da audiência pública, que foram transmitidas em tempo real pela TV Justiça e 

Rádio Justiça, o que viabilizou o acesso dos demais Ministros ao seu conteúdo.

Quanto à condução da audiência pública pelo Ministro relator, observamos a ênfase no 

seu caráter jurisdicional, o que o fez impedir a manifestação da plateia após as exposições. O 

relator esclareceu, ainda, que o objetivo da audiência seria colher dados, elementos, e não 

estabelecer um debate, um contraditório. Em duas oportunidades, interrompeu a apresentação 

do expert Antônio José Eça. A primeira, afirmando que ele não poderia analisar os aspectos 

jurídicos  do  problema,  que  seriam  versados  nas  sustentações  orais;  a  segunda,  sob  o 
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argumento de que o expositor estaria incidindo em confronto, no campo pessoal e não no 

campo das  ideias,  com relação  aos  defensores  do  ponto  de  vista  contrário.  Também por 

ocasião da apresentação do especialista Herbert  Praxedes,  houve interrupção por parte do 

Ministro relator, sob o argumento de que o expositor estaria a desqualificar o opositor.

Quanto à participação dos demais Ministros na audiência pública,  ressaltamos que, 

além do Ministro Relator, que a presidiu, estiveram presentes, no desenrolar dos trabalhos, 

mas não durante todo o tempo, a  Ministra Ellen Gracie e os Ministros Gilmar Mendes e 

Joaquim Barbosa. Durante o evento, o Ministro Carlos Ayres Britto informou que o Ministro 

Ricardo Lewandowski estava acompanhando a audiência em São Paulo, o que seria viável por 

conta da transmissão ao vivo do evento pela TV Justiça.

Ao  final  das  apresentações,  o  Relator  apresentou  as  perguntas  por  ele  mesmo 

formuladas e as formuladas pelo Ministro Ricardo Lewandowski e pelo gabinete do Ministro 

Eros Grau, todas respondidas por um representante de cada bloco de expositores.

As sessões de julgamento da ADI 3510 foram realizadas nos dias 05 de março e 28 e 

29 de maio de 2008112. Após o relatório, foram realizadas as sustentações orais das partes e 

dos amici curiae e proferidos os votos dos Ministros. 

Ao  analisarmos  os  votos  dos  Ministros,  observaremos  primeiramente  se  houve 

referência  à  função  que  desempenha  a  audiência  pública  na  construção  da  decisão  do 

Supremo Tribunal Federal.

O  Ministro  relator  Carlos  Ayres  Britto  assim  se  manifestou  no  relatório  do  voto 

condutor do acórdão:

7. Não é tudo. Convencido de que a matéria centralmente versada nesta ação direta 
de inconstitucionalidade é de tal relevância social que passa a dizer respeito a toda a 
humanidade,  determinei  a  realização  de  audiência  pública,  esse  notável 
mecanismo  constitucional  de  democracia  direta  ou  participativa.  O  que  fiz  por 
provocação do mesmíssimo professor Cláudio Fonteles e com base no § 1º do artigo 
9º da Lei nº 9.868/99, mesmo sabendo que se tratava de experiência inédita em toda 
a trajetória deste Supremo Tribunal Federal. Dando-se que, no dia e local adrede 
marcados,  22 (vinte e  duas)  das  mais  acatadas  autoridades científicas  brasileiras 
subiram à  tribuna para discorrer  sobre os  temas  agitados  nas  peças  jurídicas  de 
origem e desenvolvimento da ação constitucional que nos cabe julgar. Do que foi 
lavrada a extensa ata  de fls.,  devidamente reproduzida para o conhecimento dos 
senhores ministros desta nossa Corte Constitucional e Suprema Instância Judiciária. 
Reprodução  que  se  fez  acompanhar  da  gravação  de  sons  e  imagens  de  todo  o 
desenrolar da audiência, cuja duração foi em torno de 8 horas.

112 Acórdão publicado no DJe nº 96, em 28 de maio de 2010.
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O  Ministro  Gilmar  Mendes  também  ressaltou,  em  seu  voto,  a  importância  da 

contribuição dos amici curiae e dos especialistas ouvidos na audiência pública e, invocando a 

existência  de  uma  racionalidade  argumentativa  e  procedimental  própria  da  jurisdição 

constitucional, afirmou que é inegável a “legitimação democrática” da decisão do Tribunal. 

Em suas palavras:

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que pode, sim, ser 
uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos anseios sociais 
e  o  pluralismo  político,  ético  e  religioso  encontram  guarida  nos  debates 
procedimental  e  argumentativamente  organizados  em  normas  previamente 
estabelecidas.  As audiências públicas,  nas  quais são ouvidos os expertos sobre a 
matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições jurídica e 
socialmente  relevantes,  assim  como  a  intervenção  do  Ministério  Público,  como 
representante de toda a sociedade perante o Tribunal, e das advocacias pública e 
privada,  na  defesa  de  seus  interesses,  fazem  desta  Corte  também  um  espaço 
democrático. Um espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com 
ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas.

Ressalto,  neste  ponto,  que,  tal  como  nos  ensina  Robert  Alexy,  “o  parlamento  
representa  o  cidadão  politicamente,  o  tribunal  constitucional  
argumentativamente” (...)

O debate democrático produzido no Congresso Nacional por ocasião da votação e 
aprovação da Lei nº 11.105/2005, especificamente de seu artigo 5º, não se encerrou 
naquela casa parlamentar. Renovado por provocação do Ministério Público, o debate 
sobre a utilização de células-tronco para fins de pesquisa científica reproduziu-se 
nesta Corte com intensidade ainda maior,  com a nota distintiva da racionalidade 
argumentativa e procedimental própria de uma Jurisdição Constitucional.

Não  há  como  negar,  portanto,  a  legitimidade  democrática  da  decisão  que  aqui 
tomamos hoje.

Quanto ao conteúdo da audiência pública, alguns Ministros citaram expressamente as 

manifestações  apresentadas  pelos  especialistas  e  alguns,  ainda  que  não as  mencionassem, 

presumivelmente utilizaram argumentos desenvolvidos no referido evento processual. Neste 

trabalho, faremos menção apenas às citações expressas, diante da possibilidade de assunção 

pelo Ministro, por outras fontes, do conhecimento difundido na audiência pública.

O Ministro relator, em seu voto, após identificar os núcleos deônticos do dispositivo 

legal  impugnado,  afirma  que  o  conjunto  normativo  parte  do  pressuposto  da  intrínseca 

dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto, ainda que 

assumida ou configurada  do  lado  de  fora  do  corpo  feminino  (caso  do  embrião  in  vitro). 

Conceitua a fertilização in vitro, citando contribuição de Luís Roberto Barroso, advogado do 

amicus  curiae  MOVITAE –  Movimento  em Prol  da  Vida.  Afirma  que  o  dispositivo  em 

questão  atende  ao  princípio  da  proporcionalidade  (necessidade,  adequação  e 
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proporcionalidade em sentido estrito). Indica o número de pacientes com diabetes que podem 

ser beneficiados com as pesquisas com células-tronco embrionárias, caso estas alcancem o 

êxito esperado. Quanto ao aspecto eminentemente jurídico, adota, em consonância com o art. 

2º, do Código Civil, a teoria natalista, afastando as teorias da personalidade condicional e a 

concepcionista. A personalidade civil começa, portanto, a partir do nascimento com vida113. 

Afirma que,  para se definir  a controvérsia constitucional,  não é necessária a definição do 

início da vida humana, sendo revelante saber que aspectos da vida humana estão protegidos 

pela legislação infraconstitucional. Nesse ponto, cita a contribuição da antropóloga Débora 

Diniz, extraída da audiência pública:

24. Numa primeira síntese, então, é de se concluir que a Constituição Federal não 
faz de todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas 
da vida que já  é  própria de uma concreta  pessoa,  porque nativiva  e,  nessa 
condição,  dotada  de  compostura  física  ou  natural.  É  como  dizer:  a 
inviolabilidade  de  que  trata  o  artigo  5º  é  exclusivamente  reportante  a  um  já 
personalizado indivíduo (o inviolável é, para o Direito, o que o sagrado é para a 
religião). E como se trata de uma Constituição que sobre o início da vida humana é 
de um silêncio de morte (permito-me o trocadilho),a questão não reside exatamente 
em se determinar o início da vida do homo sapiens, mas em saber que aspectos ou  
momentos dessa vida estão validamente protegidos pelo Direito infraconstitucional e 
em  que  medida.  Precisamente  como  esclareceu  Débora  Diniz,  na  mencionada 
audiência pública, verbis:“Quando a vida humana tem início? O que é vida humana? 
Essas perguntas contêm um enunciado que remete à regressão infinita: as células 
humanas no óvulo antes da fecundação, assim como em um óvulo fecundado em um 
embrião, em um feto, em uma criança ou em um adulto. O ciclo interminável de 
geração da vida humana envolve células humanas e não humanas, a tal ponto que 
descrevemos o fenômeno biológico como reprodução,  e  não simplesmente como 
produção da vida humana. Isso não impede que nosso ordenamento jurídico e moral 
possa  reconhecer  alguns  estágios  da  Biologia  humana  como  passíveis  de  maior 
proteção do que outros. É o caso, por exemplo, de um cadáver humano, protegido 
por nosso ordenamento. No entanto, não há como comparar as proteções jurídicas e 
éticas oferecidas a uma pessoa adulta com as de um cadáver. Portanto, considerar o 
marco  da  fecundação  como suficiente  para  o  reconhecimento  do  embrião  como 
detentor  de  todas  as  proteções  jurídicas  e  éticas  disponíveis  a  alguém,  após  o 
nascimento, implica assumir que: primeiro, a fecundação expressaria não apenas um 
marco simbólico na reprodução humana, mas a resumiria euristicamente; uma tese 
de cunho essencialmente metafísico. Segundo, haveria uma continuidade entre óvulo 
fecundado e futura pessoa, mas não entre óvulo não fecundado e outras formas de 
vida celular  humana.  Terceiro,  na ausência de  úteros  artificiais,  a  potencialidade 
embrionária de vir a se desenvolver intra-útero pressuporia o dever de uma mulher à 
gestação,  como  forma  a  garantir  a  potencialidade  da  implantação.  Quarto,  a 
potencialidade embrionária de vir a se desenvolver intra-útero deveria ser garantida 
por um princípio constitucional do direito à vida. (fls. 1.118/1.119)”

Prosseguindo em seu voto, o Ministro Carlos Ayres Britto aborda conceitos extraídos 

da obra Domínio da Vida, de Ronald Dworkin. Reporta-se à dignidade humana, para afirmar 

113 Para  o  Ministro  Carlos  Ayres  Britto:  “Vida  humana  já  revestida  do  atributo  da  personalidade  civil  é  o 
fenômeno que transcorre entre o nascimento com vida e a morte”.
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que esta alcança,  já no plano da legislação infraconstitucional,  a  proteção aos direitos do 

nascituro, não sendo este termo utilizado nas ciências médicas e biológicas114. Argumenta que 

a proibição do aborto tutela os interesses do embrião e do feto em vida intra-uterina e não em 

placa de Petri,  cilindro metálico ou qualquer  outro recipiente  mecânico de embriões.  Um 

aspecto importante, dentre tantos outros, em seu voto, é a distinção que faz entre embrião, feto 

e pessoa humana, realidades que não se confundem, afirmando o relator que não existe pessoa 

humana  embrionária,  mas  embrião  de  pessoa  humana.  Cita  expressamente  contribuição 

extraída da audiência pública, que ora transcrevo:

36. Convém repetir, com ligeiro acréscimo de idéias. O embrião viável (viável para 
reprodução humana, lógico), desde que obtido por manipulação humana e depois 
aprisionado  in  vitro,  empaca  nos  primeiros  degraus  do  que  seria  sua  evolução 
genética.  Isto  por  se  achar  impossibilitado  de  experimentar  as  metamorfoses  de 
hominização que adviriam de sua eventual nidação. Nidação, como sabido, que já é 
a fase de implantação do zigoto no endométrio ou parede do útero, na perspectiva de 
sua mutação em feto. Dando-se que, no materno e criativo aconchego do útero,  o 
processo reprodutivo é da espécie evolutiva ou de progressivo fazimento de uma 
nova pessoa humana; ao passo que, lá, na gélida solidão do confinamento in vitro, 
o que se tem é um quadro geneticamente contido do embrião, ou, pior ainda, um 
processo  que  tende  a  ser  estacionário-degenerativo,  se  considerada  uma  das 
possibilidades biológicas com que a própria lei trabalhou: o risco da gradativa perda 
da capacidade reprodutiva e quiçá da potipotência do embrião que ultrapassa um 
certo período de congelamento (congelamento que se faz entre três e cinco dias da 
fecundação). Donde, em boa medida, as seguintes declarações dos doutores Ricardo 
Ribeiro dos Santos e Patrícia Helena Lucas Pranke, respectivamente (fls. 963 e 929): 
“A técnica  do  congelamento  degrada  os  embriões,  diminui  a  viabilidade  desses 
embriões  para o implante;  para dar  um ser  vivo completo (...).  A viabilidade de 
embriões  congelados  há  mais  de  três  anos  é  muito  baixa.  Praticamente  nula”; 
“Teoricamente, podemos dizer que, em alguns casos, como na categoria D, o próprio 
congelamento acaba por destruir o embrião, do ponto de vista da viabilidade de ele 
se  transformar  em  embrião.  Para  pesquisa,  as  células  estão  vivas;  então,  para 
pesquisa, esses embriões são viáveis, mas não para a fecundação”.

Na  sequência,  afirma  que  há  base  constitucional  para  um casal  que  não  consiga 

procriar pelo método convencional do coito recorrer a técnicas de reprodução assistida que 

incluam a fertilização artificial ou in vitro, acrescentando que não há obrigação de a mulher 

implantar todos os óvulos fecundados em seu útero. Fundamenta tais assertivas nos princípios 

constitucionais da paternidade responsável (CF, art. 226, § 7º) e da legalidade (CF, art. 5º, II). 

Acrescenta, ainda, que não há cérebro no embrião cujas células são retiradas para pesquisa, 

não  havendo  pessoa  humana  sequer  em  potencialidade.  Anuncia  o  advento  do 

constitucionalismo fraternal, assentando que abre as suas vistas para o “cotidiano existencial 

114 Quanto a este ponto, é válido ressaltar que, ao final da audiência pública, o Ministro Carlos Ayres Britto 
questionou  os  participantes  acerca  da  utilização  do  termo  nascituro  nas  ciências  médicas  e  biológicas,  
obtendo a informação que aportou ao seu voto.
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do país”.  Incorpora ao seu voto os fundamentos  jurídicos utilizados pelos  defensores  das 

pesquisas, qual seja, o direito à saúde (CF, art. 6º) e à livre expressão da atividade científica 

(CF, art. 5º, IX). Cita, ainda, relato da geneticista Mayana Zatz, colhido na audiência pública:

68.  “Era  do  conhecimento”,  ajunte-se,  em  benefício  da  saúde  humana  e  contra 
eventuais tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza, num contexto de 
solidária,  compassiva  ou fraternal  legalidade  que,  longe de  traduzir  desprezo ou 
desrespeito  aos  congelados  embriões  in  vitro,  significa  apreço  e  reverência  a 
criaturas  humanas  que sofrem e se  desesperam nas ânsias  de um infortúnio que 
muitas vezes lhes parece maior que a ciência dos homens e a própria vontade de 
Deus. Donde a lancinante pergunta que fez uma garotinha brasileira de três anos, 
paraplégica, segundo relato da geneticista Mayana Zatz: -  por que não abrem um 
buraco em minhas costas e põem dentro dele uma pilha, uma bateria, para que eu  
possa andar como as minhas bonecas?

Em suma, com esse breve resumo deste extenso e fundamentado voto, percebemos que 

o relator, tendo acompanhado atentamente, na condição de presidente da sessão, o desenrolar 

dos trabalhos da audiência pública, incorporou ao seu voto, que ao final se revelou como 

condutor do acórdão, sendo seguido por 5 (cinco) Ministros, os argumentos desenvolvidos por 

seus  participantes.  Citou  expressamente  as  exposições  de  4  (quatro)  especialistas,  todos 

defensores da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, ponto de 

vista que defendeu em seu voto que, ao final, concluiu pela constitucionalidade do dispositivo 

legal impugnado.

Os Ministros que acompanharam o voto do relator foram os seguintes, na ordem de 

votação: Ellen Gracie, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello.

A Ministra  Ellen  Gracie,  apesar  de  ter  ressaltado,  na  abertura  dos  trabalhos  da 

audiência pública, a importância da realização do ato processual, não se reportou, em seu 

voto, às contribuições trazidas ao debate pelos seus participantes.

A Ministra  Cármen  Lúcia  elaborou  denso  estudo  jurídico  e  filosófico  acerca  dos 

direitos fundamentais versados na ação direta de inconstitucionalidade, tratando, em especial, 

da  compostura  ético-jurídica  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana.  Em momento 

algum, reporta-se à audiência pública. No início do seu voto, a Ministra Cármen Lúcia rejeita 

veementemente  a  alegação115 de  que  não  teria  o  STF  legitimidade  para  declarar 

115 A ministra Carmen Lúcia anota que tal alegação foi feita da tribuna pelo advogado de um dos amicus curiae.  
Trata-se de Luís Roberto Barroso, que defendeu, na sustentação oral feita em favor do Conectas Direitos 
Humanos, a teoria do “desacordo moral razoável”, que tem lugar quando se constata a ausência de consenso 
entre posições racionalmente defensáveis.
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inconstitucional  uma  lei  que  contou  com a  aprovação,  por  expressiva  maioria,  do  Poder 

Legislativo seguida por uma maciça aceitação da opinião pública e da comunidade científica.

O Ministro Joaquim Barbosa, em seu voto, fez menção à audiência pública, ao relatar 

que nesta restou demonstrado que a Lei nº 11.105/2005 “foi fruto de debate social no âmbito 

próprio de discussão de questões dessa natureza que é o Congresso Nacional”. Esclarece que 

o  legislador  estabeleceu  uma  ponderação  de  valores  referentes  ao  mesmo  princípio  (a 

inviolabilidade  do  direito  à  vida),  dando  primazia  à  vertente  apta  a  trazer  benefícios  de 

expressão  coletiva.  É  dizer,  entre  o  direito  à  vida  titularizado  pelo  embrião  inviável  ou 

congelado há mais de três anos e o direito à vida titularizado por diversas pessoas em estado 

de saúde precário e com esperanças de serem beneficiadas pelas pesquisas com células-tronco 

embrionárias, o legislador deu preferência a estas.

O voto do Ministro Marco Aurélio não faz referência à audiência pública. Contudo, 

revela-se interessante  observar  ter  ele  citado frases  atribuídas  a  dois  dos  participantes  da 

audiência pública, publicadas em veículos da mídia impressa, sendo eles Mayana Zatz e Luiz 

Eugênio Araújo de Moraes Mello.  Vale considerar  que o ministro Marco Aurélio entende 

relevante,  sopesando-o  no  julgamento,  o  fato  de  a  lei  ter  sido  aprovada  por  “placar 

acachapante” no Congresso Nacional e, ainda, de contar com a aprovação de 95% (noventa e 

cinco por cento) da população. Empresta relevância, portanto, à interpretação constitucional 

em sentido amplo, feita pelos diversos membros da sociedade.

O Ministro Celso de Mello, propondo julgar o caso sob a perspectiva emancipatória 

dos direitos humanos, faz extensas considerações sobre a separação entre Igreja e Estado e a 

consequente  laicidade  deste.  Transcreve  fragmentos  de  documento  elaborado por  Mayana 

Zatz,  Marco Antonio Zago e Antonio Carlos Campos de Carvalho (a primeira e o último 

participantes  da  audiência  pública),  que  constituíram  Grupo  de  Trabalho  designado  pela 

Academia  Brasileira  de  Ciências.  Embora  não  fazendo  referência  expressa  à  audiência 

pública, cita trecho da apresentação de Mayana Zatz, assim reproduzido:

A  controvérsia  constitucional  ora  em  exame  também  não  guarda  qualquer 
vinculação com o problema do aborto, pois, como bem destacou a ilustre Professora 
MAYANA ZATZ, “Pesquisar células embrionárias obtidas de embriões congelados 
não é aborto. É muito importante que isso fique bem claro. No aborto, temos uma 
vida no útero que só será interrompida por intervenção humana, enquanto que, no 
embrião congelado, não há vida se não houver intervenção humana. É preciso haver 
intervenção humana para a formação do embrião, porque aquele casal não conseguiu 
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ter  um embrião  for  fertilização  natural  e  também para  inserir  no útero.  E  esses 
embriões  nunca  serão  inseridos  no  útero.  É  muito  importante  que  se  entenda  a 
diferença”.

Embora integrando a corrente minoritária e sabendo-se que a decisão do Tribunal é 

revelada pelos fundamentos contidos nos votos vencedores, entendemos importante, para a 

finalidade  da  pesquisa,  uma  breve  análise  do  voto  vencido  do  Ministro  Carlos  Alberto 

Menezes Direito, que utilizou em sua fundamentação contribuições da audiência pública, bem 

como outros aportes científicos, alcançando, contudo, conclusão diametralmente oposta à da 

corrente capitaneada pelo voto do relator.

O Ministro Carlos Alberto Menezes Direito afirma, em seu voto, ter solicitado vista 

dos autos para conhecer a realidade das pesquisas com células-tronco. Ressalta a diversidade 

que a questão constitucional  versada nos autos apresenta,  característica de uma sociedade 

plural que deve ser respeitada e estimulada. Propondo-se a examinar o processo sob o ângulo 

jurídico, mas com uma perspectiva interdisciplinar, afirma que o cerne da controvérsia está 

em definir  o  alcance constitucional  da  proteção à  vida e  à  dignidade da pessoa humana. 

Adentra, a seguir, em aspectos científicos referentes ao procedimento de reprodução assistida 

denominado  fertilização  in  vitro,  bem  como  acerca  da  extração  de  células-tronco  dos 

embriões tidos como resultado do procedimento e não implantados no útero materno. Diz que 

a  comparação  entre  as  células-tronco  adultas  e  as  embrionárias  não  pode  ser  feita  no 

julgamento,  não  cabendo  ao  STF definir  qual  linha  de  pesquisa  deve  ser  seguida.  Nesse 

sentido, confirma o que disse a Ministra Ellen Gracie em seu voto, no sentido de não ser o 

Supremo uma Academia  de  Ciências.  Questiona  o  Ministro  se  o método de  obtenção da 

célula-tronco com a destruição do embrião pode ser admitido. 

A seguir,  passa  a  descrever  o  estado  da  arte  da  ciência  quanto  às  pesquisas  com 

células-tronco, sejam elas embrionárias ou adultas. Cita conhecimento adquirido na audiência 

pública, no seguinte excerto: “No Brasil, o Dr. Júlio César Voltarelli, defensor das pesquisas 

com  células-tronco  embrionárias,  avança  no  tratamento  do  diabetes  mellitus,  como  ele 

mesmo teve a oportunidade de registrar na audiência pública de 20/4/2007”.

Afirma o Ministro Menezes Direito que a valoração do embrião é essencial para o 

debate. Critica a busca da eugenia, que diz ser ínsita aos procedimentos de fertilização  in  

vitro.  Diz  que  não  cabe,  neste  processo  de  controle  de  constitucionalidade,  a  sua 
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simplificação,  com  soluções  do  tipo  “liberar”  ou  “proibir  totalmente”  as  pesquisas  com 

células-tronco embrionárias. Acredita devam existir mecanismos de controle. Argumenta que, 

para  ser  enfrentada  a  questão  da  constitucionalidade  do  art.  5º  e  parágrafos,  da  Lei  nº 

11.105/2005,  deve-se  adotar  posição  clara  sobre  o  início  da  vida.  Utiliza,  nesse  sentido, 

contribuição extraída da audiência pública:

(...)  O  desenvolvimento  do  embrião  é  contínuo  e  progressivo.  Nesse  sentido  a 
intervenção do Dr. Dalton Luiz de Paula Ramos na audiência pública (fl. 1.063) ao 
afirmar que o desenvolvimento do embrião “é progressivo porque, se oferecermos a  
ele  as  condições  necessárias,  o  amparo,  a  acolhida  de  que  precisa,  ele  sempre  
passará  para  o  estágio  seguinte.  Ultrapassada  uma  etapa  do  desenvolvimento,  
passa, em condições normais, à etapa seguinte, sem regressos; evoluções que vão  
compor uma biografia”.

Não crê o Ministro Menezes Direito que se devam confundir o nascimento e a morte 

para autorizar a ilação de que só há vida quando há cérebro. A respeito do início da vida, diz o 

Ministro:  “Não  se  trata,  portanto,  de  um  'problema  de  regressão  infinita',  como  foi 

mencionado na audiência pública”. Adota como premissa de julgamento coincidir o início da 

vida com a fecundação do óvulo pelo espermatozóide.

Ao  final,  profere  voto  julgando  procedente,  em  parte,  a  ação  direta  de 

inconstitucionalidade, com a adoção da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem 

redução de texto, nos seguintes termos:

1. no caput do art. 5º, declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de 
texto, para que seja entendido que as células-tronco embrionárias sejam obtidas sem 
a destruição do embrião, e as pesquisas devidamente aprovadas e fiscalizadas pelo 
Ministério  da  Saúde,  com  a  participação  de  especialistas  de  diversas  áreas  do 
conhecimento,  entendendo-se  as  expressões  “pesquisa  e  terapia”  como  pesquisa 
básica voltada para os estudos dos processos de diferenciação celular e pesquisa com 
fins terapêuticos;

2.  ainda  no  caput  do art  .5º,  declarar  parcialmente  a  inconstitucionalidade,  sem 
redução de texto, para que a fertilização  in vitro seja entendida como modalidade 
terapêutica para cura da infertilidade do casal,  devendo ser  empregada para fins 
reprodutivos  na  ausência  de  outras  técnicas,  proibida  a  seleção  de  sexo  ou  de 
características genéticas, realizada a fertilização de um máximo de quatro óvulos por 
ciclo e igual limite na transferência, com proibição de redução embrionária, vedado 
o  descarte  de  embriões,  independentemente  de  sua  viabilidade,  morfologia  ou 
qualquer outro critério de classificação, tudo devidamente submetido ao controle e à 
fiscalização do Ministério da Saúde.

3. no inciso I, declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, 
para que a expressão “embriões inviáveis” seja considerada como referente àqueles 
insubsistentes por si mesmos, assim, os que comprovadamente, de acordo com as 
normas  técnicas  estabelecidas  pelo  Ministério  da  Saúde,  com  a  participação  de 
especialistas  em  diversas  áreas  do  conhecimento,  tiveram  seu  desenvolvimento 
interrompido por ausência espontânea de clivagem após período no mínimo superior 
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a vinte e quatro horas, não havendo, com relação a estes, restrição quanto ao método 
de obtenção das células-tronco;

4. no inciso II,  declarar  a  inconstitucionalidade,  sem redução de texto,  para que 
sejam considerados os embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação da Lei nº 11.105/2005, ou que, já congelados na data de publicação da 
Lei  nº  11.105/2005,  depois  de  completarem 3  (três)  anos  de  congelamento,  dos 
quais, com consentimento, informado prévio e expresso dos genitores, por escrito, 
somente  poderão  ser  retiradas  células-tronco  por  método  que  não  cause  a  sua 
destruição;

5. no § 1º, declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, para 
que seja entendido que as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem 
pesquisa  ou  terapia  com células-tronco  embrionárias  humanas  deverão  submeter 
previamente seus projetos também à aprovação do Ministério da Saúde, presente o 
crime do art. 24 da Lei nº 11.105/05 na autorização para a utilização de embriões em 
desacordo com o que estabelece a lei, nos termos da interpretação acolhida neste 
voto.

Contatamos,  após  a  leitura  e  análise  do  acórdão  que,  no  referido  julgamento,  a 

comunidade científica foi ouvida pelo Tribunal e contribuiu para a decisão ao final proferida. 

Subsídios importantes quanto aos aspectos técnico-científicos da questão atinente à utilização, 

para  pesquisa  e  terapia,  de  células-tronco  extraídas  de  embriões  humanos  excedentes  do 

procedimento  de  fertilização  in  vitro  foram  aportados  pelos  pesquisadores  do  tema. 

Estabeleceu-se,  assim,  uma  interlocução  entre  o  STF  e  a  ciência,  representada  pelos 

participantes da audiência pública, que se colocaram em dois blocos distintos de pensamento, 

como alhures  destacado,  refletindo  o  dissenso  ideológico  existente  entre  os  membros  da 

sociedade.

Considerando que “quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-

interpretá-la” (HÄBERLE, 1997, p. 13), e versando a ADI 3510 sobre o conteúdo normativo 

de  direitos  fundamentais,  dentre  os  quais  o  que  consagra  a  livre  expressão  da  atividade 

científica (CF, art. 5º, IX), nada mais consentâneo com a proposta da sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição que procurar o auxílio da concepção da ciência na interpretação do 

referido  direito  fundamental.  Anota  Häberle  (1997,  p.  15)  que  o  Tribunal  Constitucional 

Federal da Alemanha define o âmbito de proteção do art. 4º, nºs 1 e 2, da Lei Fundamental116, 

com o auxílio da concepção da igreja, das organizações religiosas e de opinião, para a seguir 

destacar:

Também  para  uma  liberdade  científica,  concebida  de  modo  pluralista  e 
processualmente orientada,  coloca-se a questão de se saber  em que medida esse 
direito,  com  o  seu  conceito  “aberto”  de  ciência,  deve  ser  co-interpretado  pelas 

116 Os referidos  dispositivos consagram,  no capítulo dos direitos  fundamentais,  a  liberdade  de  crença  e  de 
consciência, a liberdade de confissão religiosa e ideológica, bem como a liberdade de exercício de culto.
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ciências singulares (e suas metateorias). Em suma, deve-se indagar como os direitos 
fundamentais hão de ser interpretados em sentido específico. (HÄBERLE, 1997, p. 
16).

Examinando  o  acórdão  proferido  na  ADI 3510,  verificamos  que  a  concepção  dos 

diversos setores da ciência acerca da definição do início da vida, bem como da viabilidade, 

necessidade e utilidade das pesquisas com células-tronco embrionárias foram abordadas.

Outro aspecto que merece destaque, já anunciado neste tópico, é o fato de ter sido 

conferida  aos  amici  curiae a  possibilidade  de  indicarem pessoas  para  serem ouvidas  na 

audiência pública. Assim, organizações não governamentais que defendem a realização das 

pesquisas com células-tronco embrionárias, considerando-as uma esperança para os pacientes, 

bem como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que representa a religião católica e 

se manifesta publicamente em sentido contrário à utilização de células-tronco embrionárias, 

foram admitidas a indicar cientistas e pesquisadores para participarem da audiência pública.

Destarte,  além das suas atuações como especialistas, fornecendo subsídios técnicos 

para  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  os  participantes  da  audiência  pública 

representaram  “um  'pedaço'  de  representação  da  sociedade  pluralista  no  processo 

constitucional” (HÄBERLE, 2002, p.  47),  porquanto foram indicados pelos mais diversos 

grupos da sociedade civil organizada que foram admitidos a participar, na condição de amici  

curiae, do  processo  constitucional.  Houve,  portanto,  a  democratização  da  interpretação 

constitucional.

Como  destacamos,  duas  alternativas  foram  propostas  pela  comunidade  científica, 

ouvida  no  Supremo  Tribunal  Federal.  Comprovando,  mais  uma  vez,  a  aplicação  do 

pensamento do possível em matéria constitucional, que contempla a existência de múltiplas 

possibilidades de interpretação da Constituição (HÄBERLE, 2002, p. 63), o Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito apresentou proposta nova, não abordada na audiência pública ou 

destacada pelas partes do processo constitucional, consistente na possibilidade de utilização 

de células-tronco embrionárias desde que por método que não cause a destruição do embrião, 

além de outros parâmetros estabelecidos em seu voto.

4.4 ADPF 101: a importação de pneus usados
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A ADPF 101, proposta pelo Presidente da República, teve por objetivo evitar lesão aos 

preceitos fundamentais estampados no artigo 196 (direito à saúde) e no artigo 225 (direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado),  ambos da Constituição Federal,  resultante  de 

atos do poder público consistentes em decisões judiciais que, em desacordo com Portarias do 

Departamento de Operações do Comércio Exterior – DECEX e da Secretaria de Comércio 

Exterior – SECEX, Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e a 

Convenção  da  Basileia,  à  qual  o  Brasil  aderiu,  aprovando-a  pelo  Decreto  nº  875/93, 

autorizaram a importação de pneus usados.

Tais decisões judiciais,  segundo o arguente,  utilizaram os seguintes argumentos: a) 

ofensa ao regime constitucional da livre iniciativa e da liberdade de comércio (CF, art. 170, 

IV, parágrafo único); b) ofensa ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), uma vez que o 

poder público estaria autorizando a importação de pneus remoldados provenientes de países 

integrantes do Mercosul; c) os atos normativos compreenderiam apenas os pneus usados, não 

abrangendo os recauchutados e os remoldados; d) tais restrições não poderiam ser veiculadas 

por  meio  de  ato  regulamentar,  mas  apenas  por  lei  em  sentido  formal;  e)  a  Resolução 

CONAMA nº 258/99, com a redação determinada pela Resolução CONAMA nº 301/2002, ao 

prever  a  destinação  de  pneus  importados  reformados,  teria  revogado  a  proibição  de 

importação de pneus usados.

O arguente alegou que a introdução, no território nacional, de expressiva quantidade 

de pneus usados, com autorização judicial, causa danos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Consoante destacou a Ministra relatora, no despacho de convocação da audiência pública, 

datado de 09 de junho de 2008:

Entende o Argüente que, para o Brasil, é de fundamental importância a vedação de 
importação de pneus usados “para a proteção da saúde pública e preservação do  
meio ambiente” (fl. 25), porque:
a) não existe “método eficaz de eliminação completa dos resíduos apresentados por  
pneumáticos que não revele riscos ao meio ambiente”; 
b) “mesmo a incineração, que é o método mais aceito e utilizado atualmente, produz  
gases tóxicos que trazem significativos danos à saúde humana e ao meio ambiente”; 
c) “outros métodos já desenvolvidos, a par de não assegurarem a incolumidade do  
meio  ambiente  e  da  saúde,  são  muito  custosos  economicamente,  prestando-se  
apenas a eliminar uma fração mínima desses resíduos”;
d) “assim como a Comunidade Européia, o Brasil não admite o aterro de pneus  
como método de eliminação de resíduos ambientalmente adequados, tendo em vista  
o risco de danificação da sua estrutura e conseqüente liberação de resíduos sólidos  
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e líquidos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública, assim como de cinzas  
tóxicas”;
e) “o acúmulo  de  pneus  ao  ar  livre  freqüentemente  causa  incêndio  de  grandes  
dimensões e de longa duração (...) liberando óleos pirolíticos no meio ambiente,  
gases tóxicos na atmosfera que contêm compostos químicos altamente perigosos e  
muitas vezes cancerígenos, além de representarem grave risco à saúde pública, por  
serem criadouros ideais para mosquitos transmissores de doenças tropicais, como  
dengue, malária e febre amarela” (fls. 25-26).

O  arguente  afirmou,  ainda,  que  outras  decisões  judiciais  reconheceram  a 

constitucionalidade  e  a  legalidade  da  vedação  à  importação  de  pneus  usados,  restando 

configurada a existência de controvérsia judicial acerca da matéria.

Após combater cada um dos citados argumentos, desenvolvidos nas decisões judiciais 

que autorizaram a importação de pneus usados para servirem como matéria-prima na indústria 

de recapagem, recauchutagem e remoldagem de pneus, finalizou o arguente a sua petição 

inicial  postulando  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  tais  decisões,  inclusive  das 

sentenças transitadas em julgado, bem como a declaração de constitucionalidade e legalidade 

dos preceitos normativos que impõem a vedação da importação questionada.

No  despacho  de  convocação  da  audiência  pública117,  foi  ressaltada  a  repercussão 

social, econômica e jurídica da matéria discutida na ADPF, demonstrada através do número 

expressivo de amici curiae118 admitidos no processo. Quanto à necessidade de audiência dos 

especialistas, assim afirmou a Ministra relatora:

Também não se há desconhecer que questões técnicas sobre a importação dos pneus 
e  a  forma de  tal  providência  ser  adotada  ou  afastada,  nos  termos  da  legislação 
vigente,  impõe,  para  maior  compreensão  das  questões  postas,  audiência  de 
especialistas.

Foi,  assim,  determinada a  realização da audiência  pública,  constando no despacho 

prazo para os amici curiae indicarem os especialistas, bem como regras procedimentais para 

realização da audiência, dentre as quais uma que representa inovação em relação à audiência 

realizada na ADI 3510, qual seja, a previsão de manifestações orais do arguente, antes das 

117 Despacho de 9 de junho de 2008, publicado no DJe nº 112, de 19 de junho de 2008.
118 Foram admitidos como  amici curiae:  Pneus Hauer do Brasil Ltda., Associação Brasileira da Indústria de 

Pneus Remoldados – ABIP, Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, Pneuback Indústria e 
Comércio de Pneus Ltda.,  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –  
IBAMA, Tal Remoldagem de Pneus Ltda.,  BS Colway Pneus Ltda., Conectas Direitos Humanos, Justiça 
Global,  Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte – APROMAC, Associação Brasileira do 
Segmento de Reforma de Pneus – ABR, Associação de Defesa da Concorrência Legal e dos Consumidores 
Brasileiros  – ADCL,  Líder  Remoldagem e  Comércio e  Pneus  Ltda.,  RIBOR – Importação,  Exportação, 
Comércio e Representações Ltda.
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exposições dos especialistas, e do Procurador-Geral da República, após as apresentações dos 

experts.

Em 27 de junho de 2008, foi realizada a audiência pública. A abertura ficou a cargo do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, que ressaltou ser esta a 

segunda  vez  em  que  foi  utilizado,  no  âmbito  do  Tribunal,  este  procedimento  especial, 

destinado,  no  caso  em  espécie,  a  debater  aspectos  jurídicos  e  fáticos  controversos 

relacionados ao tema da importação de pneus usados. 

A Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADPF, na abertura dos trabalhos, mencionou que 

a  discussão dos temas constitucionais  seria  levada a cabo em um espaço de “democracia 

judicial”.  Afirmou,  ainda,  que  a  Constituição  brasileira  determina  a  democratização  não 

apenas  dos  processos  políticos,  mas  também dos  processos  judiciais,  razão  pela  qual  se 

convida  a  sociedade,  os  especialistas,  para  trazerem  informações,  conhecimentos  e 

argumentos destinados a subsidiar os juízes para que se possa ter  um melhor julgamento. 

Discorrendo sobre o papel do juiz na sociedade, afirma que o bom juiz, quando abre a boca,  

permite que a justiça fale. Mas, para isso, deve o juiz estar com os olhos e ouvidos abertos e 

atentos  ao que acontece na esfera social,  para que,  assim,  possa realizar  a  justiça do seu 

tempo, para os homens do seu tempo. Apresenta a organização da audiência, com a divisão 

dos  especialistas  em  dois  grupos:  o  primeiro,  dos  defensores  da  constitucionalidade  da 

vedação  da  importação  de  pneus  usados;  o  segundo,  com  argumentos  pela 

inconstitucionalidade  de  tal  procedimento.  Ressalta,  como  também  ressaltou  o  Ministro 

Carlos Ayres Britto na condução da audiência pública realizada na ADI 3510, que a audiência 

não se destinava à realização de sustentações orais da tese jurídica, mas sim à colheita de 

informações  e  esclarecimentos  sobre  as  questões  que  perpassam  a  importação  de  pneus 

usados.

Em seguida,  manifestou-se o Ministro José Antônio Dias Toffoli,  então Advogado-

Geral da União, que, conforme determinação da Ministra relatora, esclareceu o ponto nodal e 

o objeto específico da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo 

Presidente da República.

Estabeleceu-se ordem intercalada de expositores, ou seja, falaram, alternadamente, os 

representantes de cada um dos blocos.
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Manifestaram-se a favor da constitucionalidade da vedação da importação de pneus 

usados: Zilda Maria Faria Veloso, Coordenadora de Gestão Ambiental do Instituto Brasileiro 

do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  -  IBAMA;  Zuleica  Nycs, 

ambientalista e Conselheira do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; Evandro 

de Sampaio Didonet, Diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Ministério 

das  Relações  Exteriores;  Carlos  Minc,  Ministro  do  Meio  Ambiente;  Welber  de  Oliveira 

Barral,  Secretário  do  Comércio  Exterior  do  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e 

Comércio Exterior;  e Haroldo Bezerra,  Assessor Técnico da Coordenação de Controle  da 

Dengue da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Em síntese,  os citados expositores ressaltaram: a) o aumento do passivo ambiental 

causado pela importação de pneus usados, seja para servirem como matéria-prima na indústria 

de remoldagem ou já como produto reformado, tendo em vista que o pneu usado tem um ciclo 

de vida menor e não pode mais ser reutilizado; b) a proibição da importação como medida 

necessária e adequada para a proteção da saúde pública, por reduzir o estoque de carcaças de 

pneus, com potencialidade para originar doenças como dengue, malária e febre amarela, bem 

como causar  incêndios  com liberação de dioxinas e furanos,  substâncias  danosas  à  saúde 

humana; c) que cerca de 30% dos pneus usados importados pelo Brasil são inservíveis para a 

indústria de reforma; d) que a permissão para importação de pneus remoldados do Mercosul 

não gera maiores problemas, diante do baixo número dos mesmos; e) a possibilidade de a 

indústria de remoldagem utilizar os pneus usados produzidos no Brasil; f) a dificuldade de 

armazenagem  dos  pneus  inservíveis  que,  em  sua  maioria,  vão  para  os  lixões  e  aterros 

sanitários  ou  são  queimados  ao  ar  livre,  bem  como  o  fato  de  que  todas  as  formas  de 

reutilização ou reciclagem geram algum tipo de impacto ambiental.

Defenderam  a  inconstitucionalidade  da  vedação  da  importação  de  pneus  usados: 

Francisco Simeão Rodrigues Neto, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Pneus 

Remoldados - ABIP; Vitor Hugo Burko, Engenheiro e Presidente do Instituto Ambiental do 

Paraná - IAP; Emanuel Roberto de Nora Serra, Advogado, Especialista na área ambiental; 

Ricardo Alípio Costa, Mestre em Gestão Ambiental, representando a Associação Brasileira do 

Segmento de Reforma de Pneus - ABR; e Paulo Janissek, Doutor em Gestão de Resíduos e 

Professor da Universidade Positivo.
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As  apresentações  dos  citados  participantes  podem  ser  assim  resumidas:  a)  há 

preocupação das empresas importadoras quanto à destinação dos pneus usados, ressaltando a 

obrigação pós-consumo instituída pela Resolução CONAMA 259/2001; b) o sistema de co-

processamento nas indústrias de cimento e para a obtenção de xisto, realizado em ambiente 

fechado,  onde não há  poluição  por  gases,  não  gera  danos  ao  meio  ambiente  ou  à  saúde 

pública; c)  os fornos de cimento operam a 1.400ºC, o que elimina as dioxinas e furanos, 

substâncias  nocivas  à  saúde;  d)  as  empresas  multinacionais  de  pneus  novos  não  dão 

destinação adequada aos seus pneus usados, revelando ainda omissão do IBAMA quanto à 

fiscalização;  e)  as  empresas  BS Colway Pneus  e  Pneuback dão destinação  adequada aos 

resíduos  de  pneus  usados,  cumprindo  na  íntegra  a  Resolução  CONAMA 259/2001;  f)  a 

indústria de reforma de pneus usados do Brasil, a segunda maior do mundo, gera cerca de 

40.000 empregos diretos e mais de 160.000 empregos indiretos, gerando uma economia de 

mais de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) ao ano só para os setores de transporte, 

bem como economia no consumo de petróleo.

O Procurador-Geral da República manifestou-se após as exposições, aliando-se aos 

argumentos apresentados pelos defensores da constitucionalidade da vedação da importação 

de pneus usados, destacando o princípio do poluidor responsável e as regras contidas no art. 

170, da Constituição Federal. Afirmou, ainda, que o açoreamento de rios por pneus usados, a 

emissão  de  gases  na  queima  de  pneus  usados,  a  proliferação  da  dengue,  os  altos  custos 

decorrentes da importação e os artifícios ilícitos para a introdução de pneus usados no Brasil  

são realidades que não podem ser desconsideradas.

Ao final da audiência pública, a Ministra relatora agradeceu a presença de todos os 

expositores,  ressaltando que a tomada da decisão se faz segundo o padrão de informação 

técnica  e  explicando  aos  presentes  como se  processa  a  Arguição  de  Descumprimento  de 

Preceito Fundamental.

Da mesma forma que se observou quanto à condução da audiência pública realizada 

na ADI 3510, a Ministra Cármen Lúcia não permitiu a manifestação da plateia, solicitando 

ainda  que  as  apresentações  se  cingissem  a  discutir  os  aspectos  extrajurídicos  do  tema 

submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou que os aspectos jurídicos 

seriam debatidos nas sustentações orais. Contudo, nas manifestações do Advogado-Geral da 
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União e do Procurador-Geral da República, bem como de um advogado, verificamos que os 

citados  expositores  também  esboçaram  argumentos  jurídicos.  Notamos,  ainda,  uma 

importante  diferença  quanto  à  primeira  audiência  pública,  consistente  na  ausência  de 

perguntas aos seus participantes ao final das exposições.

No que tange  à  participação dos  demais  Ministros,  houve a  presença  do Ministro 

Gilmar Mendes, apenas para promover a abertura da sessão, e durante parte da realização dos 

trabalhos, dos Ministros Carlos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski. Houve a transmissão ao 

vivo das sessões pela TV Justiça e a transcrição dos debates, que foram disponibilizados aos 

demais Ministros. Assim, foi viabilizado o conhecimento do conteúdo da audiência pública a 

todos os julgadores do Tribunal.

A ADPF 101 foi julgada em 24 de junho de 2009. Como mencionamos na introdução, 

em razão de, até a data da entrega da versão final desta dissertação, o acórdão não ter sido 

publicado, não obtivemos acesso aos votos de todos os Ministros, mas apenas aos proferidos 

pela  relatora Ministra  Cármen Lúcia,  pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que a 

acompanharam, e pelo Ministro Marco Aurélio, que divergiu, sendo o único voto vencido119.

Examinando os quatro votos citados no parágrafo anterior, constatamos pouquíssimas 

menções  à  realização  da  audiência  pública,  sendo  importante  ressaltar  que  os  votos  dos 

Ministros Eros Grau e Marco Aurélio não lhe fazem referência em nenhuma oportunidade. 

Faremos um resumo do voto da relatora e do voto do Ministro Gilmar Mendes, sendo este  

apenas quanto à referência à audiência pública.

A Ministra Cármen Lúcia, relatora da ação, menciona, no relatório do seu voto, que, 

em 9 de junho de 2008, determinou a realização de audiência pública, nos termos do § 1º do 

art. 6º da Lei nº 9.882/99, o que se cumpriu no dia 27 de junho de 2008.

Já na fundamentação, após descrever o objeto da ação e assentar a admissibilidade da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, inaugura um tópico intitulado “As 

Opiniões dos Especialistas”, no qual descortina este único parágrafo:

6. A especificidade e a repercussão que abrangem o tema, somadas à necessidade de 
um exame mais acurado das razões e dos fundamentos veiculados na presente ação e 
melhor  compreensão  das  questões  aqui  envolvidas,  foram  determinantes  para  a 
realização de audiência pública, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei n. 9.882/99, a 
qual ocorreu em 27.6.2008, ocasião em que especialistas manifestaram-se sobre suas 

119 Os citados votos estão disponíveis em: <http://www.sbdp.org.br/material_ver.php?idConteudo=1>.
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teses, de forma a clarear ambas as proposições: contrária e favorável à importação 
dos pneus usados e remoldados.

Como podemos constatar, a realização da audiência pública, para a Ministra relatora, 

escorou-se  nos  seguintes  fundamentos:  a)  a  especificidade  e  a  repercussão  do  tema  da 

importação dos pneus usados e remoldados; b) a necessidade de um exame mais acurado das 

razões e dos fundamentos veiculados na ADPF; c) a necessidade de uma melhor compreensão 

das questões envolvidas.

Em seu extenso voto, a Ministra Cármen Lúcia apresenta o histórico da legislação e 

dos  documentos  internacionais  acerca  do  meio  ambiente,  da  saúde  pública  e  do 

desenvolvimento sustentável. Cita os documentos normativos brasileiros acerca do tema, bem 

como a obrigação, imposta ao Brasil pela decisão do Tribunal Arbitral ad hoc do Mercosul, de 

permitir a importação de pneus usados oriundos dos países do Mercosul. Adentra em aspectos 

técnicos acerca do pneu, sua origem, constituição, utilização na indústria automobilística e o 

procedimento  de  reciclagem.  Neste  último  tema,  enfatiza  a  reutilização  dos  pneus  na 

tecnologia  da  manta  asfáltica,  mencionada na  audiência  pública  como uma das  melhores 

formas de se superar ou resolver a questão referente à destinação dos pneus usados. Ressalta a 

existência de estudos técnicos em sentido contrário, para concluir que a manta asfáltica ou 

asfalto-borracha, derivado da borracha de pneus, emite mais poluentes no momento da fricção 

do pneu,  além de  ser  mais  onerosa  e  com maior  probabilidade  de  ocasionar  doenças  de 

natureza ocupacional. Discorre, também, sobre a possibilidade de reutilização dos pneus pelo 

sistema de co-processamento na indústria do cimento, ressaltando que não há como evitar a 

ocorrência  de  danos  ambientais  e  à  saúde  humana,  aderindo,  embora  sem mencioná-los 

expressamente,  aos  argumentos  contidos  nas  exposições  dos  participantes  da  audiência 

pública que se manifestaram a favor da vedação da importação de pneus usados.

A Ministra  Cármen Lúcia  conclui  que a  vedação à  importação de pneus usados é 

imperativo necessário para assegurar a observância do direito fundamental à saúde e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que, em uma operação de ponderação de interesses, 

devem prevalecer sobre os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa120.

120 Consta no voto: “28. O argumento dos Interessados de que haveria afronta ao princípio da livre concorrência 
e  da livre iniciativa por igual  não se sustenta,  porque, ao se ponderarem todos os argumentos expostos, 
conclui-se que, se fosse possível atribuir peso ou valor jurídico a tais princípios relativamente ao da saúde e  
do meio ambiente ecologicamente equilibrado preponderaria  a  proteção desses,  cuja cobertura,  de resto, 
atinge não apenas a atual, mas também as futuras gerações”.
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Por  fim,  a  relatora  faz  menção  expressa  à  informação  apresentada  na  audiência 

pública, da seguinte forma:

30.  Os Interessados insistem em que o que os leva a demandar a permissão para 
continuar a importação de pneus usados é a má qualidade das rodovias brasileiras, 
que  deterioram  bastante  os  pneus  a  serem  remoldados.  Na  audiência  pública 
realizada  pelo  Supremo Tribunal,  especialistas  informaram que  os  pneus  usados 
importados não são previamente classificados antes da importação, havendo resíduo 
da ordem de 30% a 40% nos contêineres, que são simplesmente passivo ambiental, 
inservível para remoldagem. Isso apenas reforça a conclusão de afronta aos preceitos 
fundamentais relativos à saúde e ao meio ambiente. 

Em conclusão,  a  relatora  encaminha  voto  no  sentido  de  ser  julgada  parcialmente 

procedente a ADPF, com a declaração da higidez constitucional dos preceitos normativos que 

vedam a importação de pneus usados, bem como com a declaração de inconstitucionalidade, 

com efeitos  ex tunc, das interpretações, inclusive as judicialmente acolhidas, à exceção dos 

efeitos pretéritos das sentenças transitadas em julgado que não estejam sendo objeto de ação 

rescisória, que permitam a importação de pneus usados de qualquer espécie, ressalva feita aos 

pneus remoldados provenientes de países do Mercosul.

O  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia  prevaleceu  como  a  decisão  final  do  Supremo 

Tribunal Federal, sendo acompanhado pelos demais Ministros, à exceção do Ministro Marco 

Aurélio.

O  Ministro  Gilmar  Mendes,  ao  relatar  o  trâmite  do  processo,  faz  referência  à 

realização  da  audiência  pública  em  27  de  junho  de  2008,  destinada  a  “permitir  que  se 

manifestassem a  sociedade  civil,  as  partes  e  os  especialistas  previamente  indicados,  nos 

termos do § 1º do art. 6º da Lei n.º 9.882/99”.

Na fundamentação, em que sustenta a constitucionalidade da vedação da importação 

de pneus usados, em linha análoga à apresentada pela relatora, o Ministro Gilmar Mendes 

assim se refere à audiência pública:

Não se trata de criar obstáculos aos avanços do desenvolvimento econômico, cujos 
benefícios  para  a  humanidade  são  patentes.  Os  depoimentos  de  renomados 
debatedores na audiência pública realizada nesta ADPF nº 101 nos apresentam um 
futuro que se preocupa, de forma efetiva, com a concretização de um meio ambiente 
ecologicamente  equilibrado  e  de  uma  sadia  qualidade  de  vida,  atrelada  a  um 
desenvolvimento econômico sustentável.

O exame dos votos a que tivemos acesso conduz à assertiva de que houve um menor 

aproveitamento, na decisão, do conteúdo da audiência pública, em relação ao julgamento da 
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ADI 3510. Embora algumas informações técnicas, extraídas das apresentações realizadas no 

referido evento processual, tenham sido incorporadas ao voto da relatora, observamos que a 

maior parte delas foram hauridas de outras fontes.

A questão  atinente  aos  participantes  da  audiência  pública  pode  servir  como  uma 

explicação para a menor relevância, no processo decisório, de que se revestiu esta audiência. 

Ao observarmos as qualificações dos expositores que se manifestaram de forma favorável à 

vedação da importação de pneus usados, constatamos que todos eles, sem exceção, possuem 

vínculo com o Poder Executivo Federal, diretamente interessado na manutenção da vedação, 

por ter sido o produtor dos preceitos normativos impugnados. Sem desprezar a importância 

das apresentações de tais expositores, entendemos que a audiência teria despertado um maior 

interesse, caso ambientalistas, representantes de organizações não governamentais e do meio 

acadêmico tivessem acorrido ao convite do Supremo Tribunal Federal.

As entidades que funcionaram como amici curiae preferiram apresentar sustentações 

orais, através dos seus advogados, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, a participarem 

da audiência pública121. Consta na certidão de julgamento, lavrada em 11 de março de 2009122:

CERTIFICO  que o  PLENÁRIO,  ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Decisão:  Preliminarmente,  o  Tribunal,  por  maioria,  conheceu  da  argüição  de 
descumprimento  de  preceito  fundamental,  vencido  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Em seguida, após o voto da 
Senhora Ministra Cármen Lúcia, julgando parcialmente procedente a argüição, pediu 
vista dos autos o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente, justificadamente, a Senhora 
Ministra  Ellen Gracie.  Falaram: pela Advocacia-Geral  da União,  o Ministro José 
Antônio Dias Toffoli; pelos amici curiae Conectas Direitos Humanos, Justiça Global 
e Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte – APROMA, o Dr. Oscar 
Vilhena Vieira; pelos  amici curiae  ABIP – Asssociação Brasileira da Indústria de 
Pneus Remoldados; BS Colway Pneus Ltda., Tal Remoldagem de Pneus Ltda.; ABR 
– Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus; Pneuback Indústria e 
Comércio  de  Pneus  Ltda.;  Pneus  Hauer  do  Brasil  Ltda.,  RIBOR –  Importação, 
Exportação,  Comércio  e  Representações  Ltda.  e  Associação  de  Defesa  da 
Concorrência Legal e dos Consumidores Brasileiros – ADCL, os Drs. Emmanuel de 
Nora Serra, Ítaro Sarabanda Walker, Carlos Agustinho Tagliari e Ricardo Alípio da 
Costa;  e,  pelo Ministério  Público Federal,  o  Procurador-Geral  da  República,  Dr. 
Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Plenário, 11.03.2009. (...)

Pelo grupo dos que apresentaram posicionamento contrário à vedação da importação 

de pneus usados, manifestaram-se expositores ligados às empresas de pneus remoldados, um 
121 Podemos apresentar, como hipótese plausível para justificar essa preferência das entidades que funcionaram 

como amici curiae, o fato de, na sessão de julgamento, estarem presentes todos os Ministros, o que não se 
verifica na audiência pública.

122 Cuida-se da primeira sessão do julgamento, que foi concluído em 24 de junho de 2009.
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professor  universitário  e  um  presidente  de  instituto  ambiental,  revelando  este,  em  sua 

exposição, íntima ligação com a indústria de remoldagem de pneus.

Revelou a audiência pública a contrariedade entre os direitos à saúde pública e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à livre iniciativa.

Mesmo com a limitada participação da sociedade civil organizada na audiência pública 

sob referência, não por ausência de abertura, mas por desinteresse, constatamos que houve o 

fornecimento de alternativas de interpretação constitucional por parte dos seus participantes. 

Não podemos  afirmar,  entretanto,  que  houve a  ampliação da  legitimação democrática  do 

Supremo Tribunal Federal, no caso em foco, diante da escassa referência, no julgamento, aos 

argumentos  esgrimidos na audiência  pública.  Consoante já  destacamos,  a  legitimação que 

decorre  da  ampliação  da  intervenção  de  terceiros  no  processo  de  controle  de 

constitucionalidade,  não pode ser entendida no sentido meramente formal,  mas sim como 

influência qualitativa e de conteúdo dos participantes sobre a própria decisão.  Como bem 

destaca Häberle (1997, p. 31-32), em lição que merece ser enfatizada: “Não se trata de um 

'aprendizado' dos participantes, mas de um 'aprendizado' por parte dos Tribunais em face dos 

diversos participantes”.

4.5 Audiência Pública da Saúde.

Em abril e maio de 2009, ocorreu, por convocação do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal,  Ministro  Gilmar  Mendes,  a  audiência  pública  da  saúde123,  sendo esta  a  primeira 

convocada  com  fundamento  na  Emenda  Regimental  nº  29/2009.  Os  temas  que  foram 

indicados para a discussão, listados no despacho convocatório, de 5 de março de 2009, foram 

os seguintes:

1) Responsabilidade dos entes da federação em matéria de direito à saúde;

2) Obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não 
pertencente ao quadro do SUS ou sem que o pedido tenha sido feito previamente à 
Administração Pública;

123 Todos  os  documentos  referentes  à  audiência  pública  da  saúde  estão  disponíveis  em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude>. 
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3)  Obrigação  do  Estado  de  custear  prestações  de  saúde  não  abrangidas  pelas 
políticas públicas existentes;

4)  Obrigação  do  Estado  de  disponibilizar  medicamentos  ou  tratamentos 
experimentais não registrados na ANVISA ou não aconselhados pelos Protocolos 
Clínicos do SUS;

5) Obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e não previsto nas 
listas do SUS;

6) Fraudes ao Sistema Único de Saúde.

A  justificativa  para  a  realização  da  audiência,  também  contida  no  despacho 

convocatório, foi a existência de diversos pedidos de Suspensão de Segurança, Suspensão de 

Liminar e Suspensão de Tutela Antecipada em trâmite na Presidência do STF, objetivando tais 

requerimentos  a  suspensão  de  medidas  cautelares  que  determinaram  o  fornecimento  de 

prestações de saúde pelo Sistema Único de Saúde – SUS, nas quais são suscitadas inúmeras 

alegações de lesão à ordem, à segurança, à economia e à saúde públicas. Fundamentou-se, 

ainda, na repercussão geral e no interesse público relevante das questões suscitadas.

No  despacho  de  convocação  da  audiência  pública,  consta  a  abertura  para  a 

participação  dos  interessados,  o  que  deveria  ser  feito  através  de  endereço  eletrônico, 

oportunidade  em  que  a  entidade  ou  órgão  interessado  deveria  consignar  os  pontos  que 

pretendiam  defender  e  indicar  o  nome  de  seu  representante.  De  logo,  foram  expedidos 

convites aos representantes de alguns órgãos e entidades, para que manifestassem interesse 

em  participar  da  audiência  pública,  bem  como  para  que  consignassem  os  pontos  que 

pretendiam defender e indicassem o nome de seu representante.

Em  13  de  abril  de  2009,  foi  exarado  despacho  de  habilitação  de  especialistas, 

constando 33 (trinta e três) pessoas (despacho do dia posterior incluiu uma outra pessoa nesta 

lista) habilitadas a exporem os seus pontos de vista na audiência pública, restando designados 

os dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, das 09h às 12h, para a realização da  

audiência124.

O despacho de  24  de  abril  de  2009 estabelece,  em seu  anexo,  o  cronograma das 

atividades, relacionando o tema e indicando os especialistas a serem ouvidos em cada um dos 

124  Vale ressaltar que, dado o “grande número de requerimentos recebidos, e objetivando garantir a participação 
dos diversos segmentos da sociedade” (despacho de habilitação de especialistas, de 13 de abril de 2009), o  
período de realização da audiência pública, no despacho convocatório previsto para apenas 2 (dois) dias, foi 
ampliado  para  6  (seis)  dias.  Além  disso,  mesmo  pessoas  não  habilitadas  foram  admitidas  a  enviar 
documentos com as teses por elas defendidas para o endereço eletrônico audienciapublicasaude@stf.jus.br, 
para que o material fosse disponibilizado no portal do STF na internet.
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dias da audiência pública. Pelo que se pode observar, tanto na leitura do despacho quanto no 

próprio desenrolar dos trabalhos da audiência pública, nas referidas datas, na sala de sessões 

da 1ª  Turma do Supremo Tribunal  Federal,  teve lugar  um verdadeiro simpósio acerca do 

direito à saúde no Brasil.

A primeira sessão da audiência pública, intitulada “O acesso às prestações de saúde no 

Brasil – desafios ao Poder Judiciário”, contou com a abertura do Presidente do STF, Ministro 

Gilmar Mendes e com as exposições das seguintes autoridades: Antônio Fernando Barros de 

Silva e Souza, Procurador-Geral da República; José Antônio Dias Toffoli, Advogado-Geral da 

União;  Leonardo  Lorea  Mattar,  Defensor  Público  Geral  da  União  em exercício;  Alberto 

Beltrame,  Secretário  de  Atenção  da  Saúde  do  Ministério  da  Saúde;  Flávio  Pansieri, 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; Marcos Coelho Sales, representante 

da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB; Ingo Sarlet, Magistrado e Professor de 

Direito Constitucional. Por fim, manifestaram-se o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito 

e, encerrando a sessão, o Ministro Gilmar Mendes.

Na  abertura  da  sessão,  o  Ministro  Gilmar  Mendes  afirmou  que  a  audiência  foi 

convocada para ouvir pessoas “com experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de 

Saúde”.  O  seu  objetivo  foi  mencionado:  “esclarecer  as  questões  técnicas,  científicas, 

administrativas,  políticas  e  econômicas  envolvidas  nas  decisões  judiciais  sobre  saúde”. 

Segundo o Ministro, abordando neste ponto a abrangência do tema, a judicialização do direito 

à saúde envolve os operadores do direito, os gestores públicos, os profissionais da área da 

saúde e a sociedade civil como um todo. Enfatizando a importância do tema, relatou que, 

além dos pedidos de Suspensão de Tutela  Antecipada e  de Liminar,  tramitam na Corte  a 

Proposta de Súmula Vinculante nº 4, apresentada pela Defensoria Pública-Geral da União125 e 

o  RE  nº  566.471,  da  Relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio126.  Relacionou,  ainda,  alguns 

125 Tal  proposta,  segundo  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  “visa  à  edição  de  súmulas  vinculantes  que  tornem 
expressas  'a  responsabilidade  solidária  dos  entes  da  federação  no  que  concerne  ao  fornecimento  de 
medicamentos e  tratamentos'  e  a  'possibilidade  de  bloqueio de valores  públicos  para o fornecimento  de 
medicamentos e tratamentos, restando afastada, por outro lado, a alegação de que tal bloqueio fere o art. 100, 
caput e § 2º, da Constituição de 1988'”. Até a data do depósito dessa dissertação, a referida Proposta ainda  
não tinha sido apreciada, constando no site do STF que fora o seu andamento sobrestado até o julgamento do 
RE nº 566.471.

126 O Recurso Extraordinário em tela,  com repercussão geral  reconhecida, versa sobre a obrigatoriedade do 
Estado de fornecimento de medicamentos de alto custo, não previstos na relação de fármacos dispensados  
pelo SUS. Neste,  vários  Estados Federados integram a lide na condição de  amici  curiae.  Até a data do 
depósito dessa dissertação, o recurso ainda não tinha sido julgado.
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recursos julgados pelo Tribunal acerca da matéria127. Enfatizando os pontos de tensão acerca 

da temática a ser abordada na audiência pública, manifestou-se o Ministro:

Enfim, impõe-se ao magistrado o desafio de resolver um complexo quebra-cabeça 
de  conciliar  a  eficácia  imediata  dos  direitos  sociais,  inclusive  considerando  seu 
aspecto evolutivo, a  universalidade do sistema e a  desigualdade social,  o  direito 
subjetivo e o direito coletivo à saúde, a escassez de recursos e o uso indevido do 
orçamento, a justiça comutativa e a justiça distributiva, dar prioridade às políticas de 
prevenção ou à recuperação,  a  efetiva participação da comunidade no sistema,  a 
distribuição de tarefas entre os entes da federação e as desigualdades regionais.

Referindo-se expressamente às teorias de Peter Häberle e de Karl Popper,  afirmou 

Gilmar Mendes:

Apesar de seu inegável  caráter  analítico,  a  Carta Política de 1988 constitui  uma 
ordem jurídica fundamental  de um processo público livre,  caracterizando-se,  nos 
termos de Häberle, como uma “constituição aberta”, que torna possível a “sociedade 
aberta” de Popper, ou uma “constituição suave” (mitte), no conceito de Zagrebelsky, 
“que  permite,  dentro  dos  limites  constitucionais,  tanto  a  espontaneidade  da  vida 
social  como  a  competição  para  assumir  a  direção  política,  condições  para  a 
sobrevivência de uma sociedade pluralista e democrática”.

O Ministro afirmou, ainda, que procurou, ao definir a lista de habilitados, contemplar 

todos os envolvidos: os magistrados, os promotores de justiça,  os defensores públicos,  os 

usuários, os médicos, os doutrinadores e os gestores do Sistema Único de Saúde. Enfatizou, 

por fim, ter sido garantida a presença de especialistas das mais diversas regiões do país.

A primeira  sessão  da  audiência  pública,  consoante  se  poderia  antever  a  partir  das 

qualificações dos seus expositores, contou com a apresentação de aspectos eminentemente 

jurídicos da matéria atinente à judicialização do direito à saúde no Brasil. Questões como as 

dimensões coletiva e individual  do direito à saúde,  a legitimidade do controle  judicial  de 

políticas  públicas,  a  reserva  do  financeiramente  possível  como  óbice  material  à 

implementação de todas as prestações de saúde, a separação dos poderes e a consequente 

competência  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  para  dispor  sobre  políticas  públicas  de 

saúde, a responsabilidade solidária dos entes da Federação, dentre outras, foram abordadas, 

sob diferentes perspectivas. As exposições fizeram um levantamento das questões indicadas 

no despacho de convocação da audiência pública, datado de 5 de março de 2009.

Como, na citada sessão, manifestaram-se operadores jurídicos das diversas instituições 

que manejam as ações judiciais envolvendo a prestação de serviços públicos de saúde, houve 

127 Houve referências  expressas  ao Agravo Regimental  na  STA nº  223,  à  Suspensão  de  Liminar  nº  228,  à 
Suspensão de Tutela Antecipada nº 198 e à Suspensão de Tutela Antecipada nº 268.
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afirmações acerca da função que pode ser atribuída à audiência pública no processo decisório, 

sendo algumas dignas de nota.

O  Procurador-Geral  da  República,  Antônio  Fernando  Barros  e  Silva  de  Souza, 

apresentou uma interessante perspectiva acerca da contribuição da audiência pública não só 

para a atividade jurisdicional mas também para a própria atividade administrativa. Em suas 

palavras:

Finalmente, espera o Ministério Público Federal que esta audiência pública forneça 
contribuições importantes para a concretização do direito à saúde não só nos casos 
em que decorre da atuação jurisdicional,  mas também naqueles  que resultam da 
própria atividade administrativa. A sociedade será a maior beneficiária.

O Defensor-Público Geral da União também se referiu à audiência pública como o 

momento  em  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  se  abre  para  ouvir  os  diversos  setores 

envolvidos na questão da saúde, ressaltando que a decisão cabe aos Ministros do Tribunal.

O Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, que, 

na  audiência,  manifestou-se  em nome  do  Ministro  da  Saúde,  ressaltou  a  importância  da 

audiência pública, enfatizando o seu caráter democrático e participativo:

Preliminarmente,  gostaria de destacar a importância do ato cívico que representa 
esta  audiência  pública  e  expressar  a  minha  convicção  de  que  vivemos  em  um 
momento ímpar e que, nos próximos dias, no decorrer dessas audiências públicas, 
estaremos, com certeza, escrevendo importantes páginas do Sistema Único de Saúde 
– SUS.
Vossas  Excelências,  ao  ouvirem  os  diversos  atores  envolvidos  nas  demandas 
vinculadas  à  saúde  que  chegam  ao  Poder  Judiciário,  além  de  reafirmarem  os 
princípios  democráticos  dessa  Corte  e  consolidarem  sua  credibilidade  junto  à 
sociedade,  oferecem uma oportunidade  sem precedentes  para  a  reflexão  sobre  a 
questão da Saúde Pública no Brasil.

O  advogado  Flávio  Pansieri,  representante  do  Conselho  Federal  da  Ordem  dos 

Advogados do Brasil, manifestou-se longamente acerca da importância da audiência pública:

Primeiro,  porque  demonstra  o  comprometimento  desta  Corte  Constitucional 
brasileira, a partir de sua Presidência, com o debate democrático e aberto com toda a 
sociedade brasileira, firmando a legitimidade de suas decisões, por intermédio de 
seus interlocutores que representam os mais diversos setores da sociedade civil e que 
trazem para dentro desta casa,  nas palavras de Konrad Hesse “a vontade real  da 
Constituição”, originando-se em três vertentes diversas:

1. Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa 
inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme;

2. Baseia-se na compreensão de que essa ordem constituída é mais  do que uma 
ordem  legitimada  pelos  fatos  (e  que,  por  isso,  necessita  de  estar  em  constante 
processo de legitimação);
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3. Assenta-se, por fim, na consciência de que, ao contrário do que se dá com a lei do  
pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem concurso de vontade humana. Essa 
ordem adquire e mantém sua vigência através dos atos de vontade. Essa vontade tem 
consequência  porque  a  vida  do  Estado,  tal  como  a  vida  humana,  não  está 
abandonada à ação surda das forças aparentemente inelutáveis. Ao contrário, todos 
nós  estamos  permanentemente  convocados  à  conformação  da  vida  do  Estado, 
assumindo e resolvendo as tarefas por ele colocadas.

Essa vontade de constituição, determinando a constituição jurídica como elemento 
da  constituição  real,  permitindo  que  a  constituição  jurídica  possa  condicionar  a 
estrutura  estatal  a  ser  construída,  por  intermédio  da  abertura  das  instituições 
responsáveis pelo processo decisório e que, nesse caso, vem bem representado pelas 
ações do Supremo Tribunal Federal.

Instituição que vem, ao longo dos anos, “convergendo-se”, cada vez mais e a cada 
dia,  para  uma  Corte  Constitucional,  ciente  de  suas  responsabilidades  e  da 
necessidade  de  interlocução  com  os  demais  Poderes  e  com  a  sociedade  civil, 
estabelecendo assim, no dizer de Peter Haberle, a possibilidade da existência de uma 
sociedade aberta de intérpretes.

Para  Marcos  Salles,  que  representou  a  Associação  dos  Magistrados  Brasileiros  – 

AMB:

E esse ato é uma manifestação da democracia direta e participativa – quem sabe,  
como uma evidência de que ela se mostra – porque a nossa Constituição também 
prega e já sugere um caminhar aonde não há caminho. Qual seja, que, na crise da 
representatividade possamos, não só, juízes apenas, somos apenas um fragmento da 
sociedade, mas os Senhores e as Senhoras, como destinatário maior da Constituição 
que Ulysses Guimarães chamou de “cidadã”.

É com esse propósito, nesta audiência, que parabenizo a todos os que compõem o 
Supremo  Tribunal  Federal  por  abrir  as  suas  portas  a  cada  cidadão.  Vejo  aqui 
estudantes  de  Direito,  jornalistas,  médicos,  enfermeiros,  técnicos,  agentes 
administrativos,  agentes  públicos  e  políticos,  na  sua  essência,  preocupados  em 
discutir o Sistema Único de Saúde – SUS, ao qual considero, como cidadão, sou um 
apaixonado porque sei que é o maior plano de saúde do mundo.

O Ministro  Carlos  Alberto  Menezes  Direito,  único  membro  do  Tribunal,  além do 

Presidente, a presenciar a sessão de abertura da audiência pública, assim se manifestou:

Eu ouvi as intervenções que foram feitas, salvo aquelas inaugurais, e entendo que 
este sistema de audiência pública ele tem essa faceta democrática e nós vamos até,  
em algum momento, chegar à perfeição de abrir a possibilidade dos presentes de 
fazerem perguntas àqueles que estão participando do debate, o que certamente vai 
enriquecer.

No encerramento da sessão de abertura, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que a 

realização  da  audiência  representa  uma  atitude  de  humildade  do  Poder  Judiciário, 

reconhecendo as dificuldades na tomada de decisões. Referiu-se à necessidade de processos 

devidos de racionalização, como o é a audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal 

Federal. Falou, também, em diálogo institucional responsável.
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Na  segunda  sessão  da  audiência  pública,  os  seus  participantes  deveriam  se 

circunscrever à análise do tema “Responsabilidade dos entes da Federação e financiamento do 

Sistema  Único  de  Saúde”128.  Foi  a  oportunidade  de  os  gestores  públicos  das  esferas 

municipal129,  estadual130 e  federal131,  debaterem  aspectos  relacionados  a  este  tema, 

demonstrando  todos  eles,  embora  com distintas  perspectivas,  intensa  preocupação  com a 

excessiva  judicialização  do  direito  à  saúde  e,  especialmente,  com a  desconsideração  das 

políticas  públicas  existentes  quanto  ao  tratamento  à  saúde  de  determinado  paciente132. 

Observaram, ainda, a necessidade de atualização dos protocolos clínicos existentes, para a 

incorporação  responsável  de  novas  tecnologias  no  tratamento  dos  usuários  do  sistema. 

Ressaltaram o subfinanciamento da saúde pública, bem como a necessidade de observância da 

responsabilidade de cada um dos entes da Federação133.

Também se  manifestaram,  no  segundo dia  da  audiência  pública,  os  representantes 

judiciais dos gestores públicos da área de saúde, a seguir nominados: Edelberto Luiz da Silva, 

Consultor  Jurídico  do  Ministério  da  Saúde;  Rodrigo  Tostes  de  Alencar  Mascarenhas, 

Subprocurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro; José Antônio Rosa, Procurador-Geral do 

Município de Cuiabá. E, por fim, apresentaram as suas considerações Maria Helena Barros de 

Oliveira,  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  –  FIOCRUZ;  e  André  da  Silva  Ordacgy,  Defensor 

Público da União, cada um deles apresentando as perspectivas das instituições que integram. 

Houve uma crítica bastante acentuada, por parte dos advogados públicos, quanto à ausência 

de critérios nas decisões judiciais que, segundo eles, findam por transformar o princípio da 

integralidade do SUS em totalidade e, também, quanto à determinação de prisão dos gestores 

públicos por descumprimento de ordens judiciais, o que ocorreria por impossibilidade fática e 

não  por  vontade  de  desobediência.  Alguns  deles  apresentaram  propostas  de  solução  do 

128 Cumpre anotar que algumas pessoas ouvidas na audiência pública não abordaram a temática objeto da sessão, 
preferindo tratar de outros aspectos, em especial a crítica às decisões judiciais acerca da matéria.

129 É o caso de Antônio Carlos Figueiredo Nardi, Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de  
Saúde.

130 Nessa categoria encontra-se Agnaldo Gomes da Costa, Secretário de Estado da Saúde do Amazonas.
131 Trata-se de Francisco Batista Júnior, Presidente do Conselho Nacional de Saúde.
132 Faz-se  menção,  aqui,  às  decisões  que  determinam  aos  gestores  o  fornecimento  de  medicamentos  não 

incluídos nas listas de fármacos disponibilizados pelo SUS, muitas vezes, segundo os gestores, de qualidade e 
eficácia não comprovadas.

133 Houve,  nesse  ponto,  críticas  quanto  às  decisões  do  Poder  Judiciário  que,  segundo  os  gestores,  em 
descompasso com a legislação que regulamenta o SUS, insistem na responsabilidade solidária dos entes da 
Federação em matéria de direito à saúde.
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problema da judicialização, envolvendo, especialmente,  a criação de espaços de consenso, 

para a busca de soluções compartilhadas acerca da matéria.

No terceiro dia dos trabalhos da audiência pública, os expositores concentraram-se na 

abordagem da temática “Legislação do Sistema Único de Saúde e universalidade do sistema”. 

Manifestaram-se  os  seguintes  personagens:  Adib  Jatene,  Diretor  Geral  do  Hospital  do 

Coração e ex-Ministro da Saúde; Osmar Gasparini Terra, Presidente do CONASS (Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde) e Secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; 

Cláudia  Fernanda Oliveira  Pereira,  representante  da  Associação do Ministério  Público  de 

Contas  e  Procuradora-Geral  do  Ministério  Público  de  Contas  do  Distrito  Federal;  Gisele 

Martins Vergara, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

Vitore Maximiano, Defensor Público; Jairo Bisol, Promotor de Justiça do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios e Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de 

Defesa da Saúde – AMPASA; Paulo Ziulkoski,  Presidente da Confederação Nacional dos 

Municípios; Ana Beatriz Pinto de Almeida Vasconcellos, Coordenadora-Geral da Política de 

Alimentos e Nutrição do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde; Cleusa da 

Silveira Bernardo, Diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas 

da  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  do  Ministério  da  Saúde;  Alexandre  Sampaio  Zakir, 

representante da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Na referida sessão, houve exposições acerca do Sistema Único de Saúde, com ênfase 

em seus princípios, suas características, seus problemas e o subfinanciamento por parte do 

poder  público,  nas  três  esferas  federativas.  A questão  da  ausência  de  regulamentação  da 

Emenda Constitucional nº 29/2000 também foi colocada como um obstáculo para a realização 

de ações de saúde por parte  de Estados e Municípios.  Os gestores  públicos criticaram as 

decisões judiciais acerca do tema, as quais, segundo eles, contribuem para a desestruturação 

do  sistema.  Os  representantes  do  Ministério  Público,  embora  manifestando-se  de  forma 

favorável à atuação jurisdicional na matéria,  ressaltaram a dificuldade do Poder Judiciário em 

lidar com as ações de natureza coletiva, que teriam, uma finalidade estruturante, ao passo que 

a  tutela  individual  teria  um potencial  desestruturante  do sistema.  Houve a  formulação de 

propostas para a resolução das demandas que vindicam a prestação de serviços de saúde, a 

seguir  exemplificadas.  O ex-ministro da Saúde Adib Jatene propôs que as ações  judiciais 

venham  instruídas  com  a  comprovação  da  recursa  do  poder  público  em  fornecer  o 
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medicamento  ou  o  tratamento  de  saúde.  O Defensor  Público  Vitore  Maximiano  expôs  a 

experiência  da Defensoria  Pública de  São Paulo quanto à  resolução de  tais  demandas de 

forma extrajudicial, o que está sendo operacionalizado através de convênio com a Secretaria 

de  Estado  da  Saúde.  Houve  também propostas  no  sentido  de  dar  maior  ênfase  às  ações 

preventivas, que contribuem para a estrutura do sistema.

O quarto dia de sessões da audiência pública foi destinado às exposições sobre o tema 

“Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e protocolos e diretrizes terapêuticas 

do  Sistema  Único  de  Saúde”.  Os  expositores  foram:  Dirceu  Raposo  de  Mello,  Diretor-

Presidente  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA;  Geraldo  Guedes, 

representante do Conselho Federal  de Medicina;  Luiz Alberto Simões Volpe,  fundador da 

ONG  Grupo  Hipupiara  Integração  e  Vida;  Paulo  Marcelo  Gehm  Hoff,  representante  da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e  

da Faculdade de Medicina da USP; Paulo Dornelles Picon, representante da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Cláudio Maierovitch 

Pessanha Henriques, Diretor do Programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde; Janaína Barbier Gonçalves, Procuradora do Estado do 

Rio Grande do Sul; Sueli Gandolf Dallari, representante do Centro de Estudos e Pesquisas de 

Direito  Sanitário;  Leonardo  Azeredo  Bandarra,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Distrito 

Federal  e  Territórios  e  Presidente  do  Conselho  Nacional  dos  Procuradores-Gerais  dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União.

Os  palestrantes  citados  no  parágrafo  anterior  manifestaram-se  sobre  o  registro  de 

medicamentos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que tem como bases a 

garantia da segurança, eficácia e qualidade farmacotécnica do produto, e a incorporação de 

medicamentos inovadores aos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS. Discorreram acerca 

do subfinanciamento do SUS e a necessidade de regulamentação da Emenda Constitucional nº 

29/2000, bem como o descaso com que a força de trabalho do SUS é tratada. Há, segundo o 

Presidente do Conselho Federal  de Medicina,  a  necessidade de implantação de planos de 

carreira  no  âmbito  do  SUS.  A  medicina  baseada  em  evidências  foi  abordada  pelos 

participantes,  para  ressaltar  a  necessidade  de  observância  do  registro  do  medicamento  na 

ANVISA e nos protocolos terapêuticos e clínicos do SUS, sem prejuízo de concessão judicial 

de medicamentos não incluídos nas listas do SUS. Um maior rigor na avaliação judicial das 
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demandas  de  assistência  farmacêutica  foi  ressaltada,  em maior  ou  menor  extensão,  pelos 

participantes  da  audiência  pública.  A  necessidade  de  revisão  periódica  das  listas  de 

medicamentos  do  SUS  foi  reafirmada,  ainda  que  por  expositora  que  defendeu  a  sua 

observância de forma absoluta.  Houve propostas de constituição de comissões ou comitês 

administrativos  de dispensação de medicamentos  excepcionais,  sendo referida  experiência 

nesse sentido no Estado de São Paulo. A imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário 

foi reafirmada pelo representante da ONG que atua em defesa dos portadores do vírus HIV, 

bem como pelos representantes dos médicos e da comunidade acadêmica. É de se observar 

que  nenhum  dos  expositores  pregou  o  afastamento  do  Poder  Judiciário  do  exame  das 

pretensões relacionadas com a assistência à saúde.

No  quinto  dia,  os  participantes  debateram o  tema  “Políticas  Públicas  de  Saúde  – 

Integralidade do Sistema”. Manifestaram-se no referido dia de debates: Maria Inez Pordeus 

Gadelha,  Consultora  da  Coordenação-Geral  de  Alta  Complexidade  do  Departamento  de 

Atenção  Especializada;  Jorge  André  de  Carvalho  Mendonça,  Juiz  da  5ª  Vara  Federal  de 

Recife;  Luís  Roberto  Barroso,  representante  do  Colégio  Nacional  de  Procuradores  dos 

Estados  e  do  Distrito  Federal  e  Territórios;  Valderílio  Feijó  Azevedo,  representante  da 

Associação Brasileira de Grupos de Pacientes Reumáticos; Heloísa Machado de Almeida, 

representante  do  Conectas  Direitos  Humanos;  Paulo  Menezes,  Presidente  da  Associação 

Brasileira  de Amigos e  Familiares  de  Portadores  de Hipertensão Arterial  Pulmonar;  Raul 

Cutait, Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Médico 

Assistente do Hospital Sírio-Libanês e ex-Secretário de Saúde do Município de São Paulo.

Nesta sessão, os expositores que representam as associações de pacientes e os médicos 

sustentaram a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a garantia do princípio 

da  integralidade  do  sistema,  expondo  situações  dramáticas  em  que  somente  a  atuação 

jurisdicional pode evitar a irreparável lesão ao direito à vida do paciente. Citam exemplos de 

medicamentos já suficientemente testados e incorporados à prática terapêutica e que ainda não 

foram incluídos na lista do SUS. Por parte dos expositores qualificados como juristas, houve 

propostas de enfrentamento das demandas de assistência à saúde pelo Poder Judiciário, com o 

estabelecimento de limites ou parâmetros de atuação para conferir uma certa racionalidade ao 

processo decisório.  Fez-se menção à teoria  do  mínimo existencial,  à  exigência  de  prévio 

requerimento administrativo por parte do paciente, à recomendação para que o juiz determine 
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o  fornecimento  de  medicamento  genérico  ou  similar,  de  menor  custo  de  aquisição,  à 

impossibilidade  de determinar-se o oferecimento de tratamentos  experimentais  e,  ainda,  à 

coletivização das demandas individuais e à necessidade de definição da responsabilidade de 

cada um dos entes federativos em matéria de direito à saúde. Houve, ainda, análise acerca do 

impacto  da  proteção  à  propriedade  intelectual  no  acesso  aos  medicamentos,  diante  do 

aumento dos seus custos, propondo a expositora a flexibilização das patentes.

E,  por  fim,  no último dia,  os  seguintes  expositores  manifestaram-se  sobre  o  tema 

“Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde”: Josué Félix de Araújo, Presidente da 

Associação  Brasileira  de  Mucopolissacaridoses;  Sérgio  Henrique  Sampaio,  Presidente  da 

Associação  Brasileira  de  Assistência  à  Mucoviscidose;  José  Getúlio  Martins  Segalla, 

Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica; Reinaldo Felippe Nery Guimarães, 

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; Antônio 

Bala Barbosa da Silva, representante do Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos; 

Ciro  Mortella,  Presidente  Executivo  da  Federação  Brasileira  de  Indústria  Farmacêutica  – 

FEBRAFARMA; Débora Diniz, Antropóloga e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero – ANIS; José Gomes Temporão, Ministro da Saúde.

No último dia da audiência pública, foi destacada a ausência de políticas públicas para 

determinadas doenças raras e respectivos medicamentos excepcionais, que não são custeados 

pelo SUS, a não ser quando constrangido judicialmente. Foi reafirmada, assim, pelos médicos 

e representantes dos usuários do SUS, a imprescindível atuação do Poder Judiciário para a 

garantia do direito à saúde de determinados pacientes. Suscitou-se, ainda, a necessidade de 

revisão periódica dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas já existentes, bem como da 

tabela de procedimentos do SUS e das listas de medicamentos, com a incorporação de novas 

tecnologias. A necessária participação dos centros de referência das sociedades e especialistas 

médicas na definição das políticas de saúde foi enfatizada pelos profissionais da saúde. Os 

representantes  do  Ministério  da  Saúde  descreveram  as  políticas  públicas  atualmente 

desenvolvidas pelo SUS, destacando o aumento dos gastos com a saúde pública nos últimos 

anos e defendendo o respeito e a observância aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

existentes, bem como às listas de medicamentos do SUS, que observam os critérios de custo-

efetividade  e  custo-benefício.  Foi  abordada,  por  representante  dos  usuários  dos 

medicamentos, o problema da proteção das patentes, que ocasiona o aumento dos custos dos 
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tratamentos,  bem  como  o  fato  de  que,  mesmo  os  medicamentos  incluídos  nas  políticas 

públicas em vigor, não são, por vezes, disponibilizados aos usuários. O Ministro da Saúde, 

último expositor da audiência pública,  ressaltou a importância do SUS e formulou alguns 

compromissos,  relacionados  à  revisão  periódica  dos  protocolos  clínicos  e  diretrizes 

terapêuticas, à agilidade e transparência do processo de incorporação de novas tecnologias, ao 

aperfeiçoamento  das  pesquisas  em  rede  de  centros  de  referência  para  a  assistência  aos 

pacientes que necessitam de medicamentos de alto custo, com o fortalecimento de tais centros 

e,  por  fim,  à  criação  dos  mecanismos  necessários  para  oferecer  ao  Judiciário  assessoria 

técnica para subsidiar as suas decisões.

Ao final da audiência pública, o Ministro Gilmar Mendes reafirmou a sua importância, 

ressaltando a relevância  da participação de advogados,  defensores  públicos,  promotores  e 

procuradores  de  justiça,  magistrados,  professores,  médicos,  técnicos  de  saúde,  gestores, 

representantes de Organizações Não Governamentais e usuários do Sistema Único de Saúde. 

Destacou que a audiência serviria como instrumento de informação para o Supremo Tribunal 

Federal, bem como para legitimar os seus julgamentos. Sublinhou algumas teses apresentadas, 

afirmando que vários processos a serem julgados pelo Tribunal  poderão utilizar subsídios 

colhidos  na  audiência  pública,  sendo  eles:  os  Agravos  Regimentais  nas  Suspensões  de 

Liminar nºs 47 e 64, os Agravos Regimentais nas Suspensões de Tutela Antecipada nºs 36, 

185, 211 e 278; os Agravos Regimentais nas Suspensões de Segurança nºs 2.361, 2.944, 3.345 

e  3.355;  Proposta  de  Súmula  Vinculante  da  Defensoria  Pública  da  União;  o  Recurso 

Extraordinário nº 566.471 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 1.931 e 4.234.

Quanto à condução da audiência pública, observamos que o Ministro Gilmar Mendes 

concedeu  plena  liberdade  de  manifestação  para  os  expositores,  não  interferindo  em suas 

apresentações, mesmo quando se constatava claramente o desvio de foco quanto ao tema que 

deveria  ser debatido.  Ressaltou,  apenas,  a  impossibilidade de manifestação da plateia.  No 

início das exposições, em cada uma das sessões, o Ministro fazia uma breve exposição acerca 

do tema que  deveria  ser  enfrentado.  Ao final  da  sessão,  elaborava  uma breve  síntese  ou 

apanhado geral das exposições, sempre reafirmando a importância da abertura procedimental 

promovida pela audiência pública. Não houve perguntas aos expositores.
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Como aconteceu com as outras audiências públicas analisadas, apenas o Ministro que 

a convocou participou de todas as sessões. Houve a participação do Ministro Carlos Alberto 

Menezes  Direito  no primeiro dia  da audiência  pública,  bem como no último dia,  quando 

presidiu a  primeira  parte  da sessão.  A audiência  pública foi  transmitida ao vivo  pela  TV 

Justiça, estando o seu conteúdo à disposição no site do Supremo Tribunal Federal. Destarte, 

viabilizou-se o acesso ao seu conteúdo de forma ampla.

É  importante  asseverar  que  o  Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal,  Ministro 

Gilmar  Mendes,  proferiu  decisões  nas  STAs  175,  178  e  244  utilizando  expressamente 

subsídios colhidos da audiência pública da saúde134.

Em 17 de março de 2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou 9 (nove) 

agravos regimentais interpostos contra decisões do seu Presidente, que mantiveram decisões 

judiciais determinando ao Sistema Único de Saúde o fornecimento de remédios de alto custo 

ou tratamentos não oferecidos pelo sistema a pacientes de doenças graves. O Ministro Gilmar 

Mendes, na condição de Presidente do Tribunal, foi o relator dos recursos interpostos contra 

as  decisões  proferidas  nas  Suspensões  de  Tutela  Antecipada  (STA)  175,  211  e  278,  nas 

Suspensões de Segurança (SS) 3724, 2944, 2361, 3345 e 3355 e na Suspensão de Liminar 

(SL) 47135.

O  voto  proferido  pelo  relator  Ministro  Gilmar  Mendes  no  Agravo  Regimental 

interposto na STA 175 fez extensa referência à audiência pública, servindo de paradigma para 

os demais recursos julgados pelo Plenário da Corte. Os outros Ministros acompanharam o 

relator, de forma unânime. Contudo, mesmo aqueles que apresentaram votos em separado136, 

não buscaram fundamentos para as suas teses jurídicas na audiência pública.

Passo a analisar o voto proferido pelo relator, não sem antes destacar que a ementa do 

acórdão faz referência expressa à audiência pública, demonstrando a importância do tema na 

construção da decisão adotada pelo Tribunal. Transcrevo-a:

EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental.  Saúde pública.  Direitos 
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de 

134 Notícia  disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=113461>. 
Acesso em 7 fev. 2010.

135 Notícia  disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=122125>. 
Acesso em 21 set.2010.

136 Apresentaram votos  em separado os  Ministros  Celso  de  Mello,  Eros  Grau,  Carlos  Ayres  Britto,  Marco 
Aurélio e Ellen Gracie.
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Saúde – SUS. Políticas públicas.  Judicialização do direito à saúde. Separação de 
poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito 
à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. 
Fornecimento  de  medicamento:  Zavesca  (miglustat).  Fármaco  registrado  na 
ANVISA.  Não  comprovação  de  grave  lesão  à  ordem,  à  economia,  à  saúde  e  à 
segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental 
a que se nega provimento.

Na STA 175, a União Federal buscava suspender decisão do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, na qual foi concedida antecipação de tutela consistente na determinação de que 

o referido ente federativo fornecesse à autora da ação, portadora de patologia denominada 

NIEMANN-PICK  TIPO  C,  doença  neurodegenerativa  rara,  o  medicamento  ZAVESCA 

(princípio ativo miglustate).

É  válido  destacar  que  a  Suspensão  de  Tutela  Antecipada  175137,  sobre  a  qual  se 

debruçou o Ministro Gilmar Mendes na condição de Presidente do STF, bem como os demais 

Ministros  que  integram o  Tribunal,  em sede  de  agravo  regimental,  cinge-se  à  análise  da 

existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde,  à economia ou à  segurança públicas, 

consoante preceitua o art. 1º, da Lei nº 9.494/97. Contudo, amparado na jurisprudência do 

Tribunal,  o relator  entendeu necessário a realização de um “juízo mínimo de delibação a 

respeito das questões jurídicas presentes na ação principal”, algumas das quais passíveis de 

análise  mais  aprofundada  em  outros  recursos  e  ações  diretas  de  inconstitucionalidade 

pendentes de julgamento.

No início do seu voto, o relator anunciou que analisaria as questões relacionadas à 

concretização do direito fundamental à saúde levando em conta “as experiências e os dados 

colhidos na Audiência Pública – Saúde, realizada neste Tribunal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 

4, 6 e 7 de maio de 2009”.

Após fazer referência à doutrina acerca do tema, bem como ao conteúdo normativo do 

artigo  196,  da  Constituição  Federal,  o  relator  adentrou  à  análise  da  audiência  pública, 

ressaltando a necessidade de, a partir dela, ser redimensionada a questão da judicialização do 

direito à saúde no Brasil, mediante a construção de novos parâmetros de decisão.

Como primeiro entendimento extraído da audiência pública, Gilmar Mendes destaca 

que,  na  maioria  dos  casos  levados  ao  exame  do  Poder  Judiciário,  não  se  cogita  da 

interferência deste na criação e implementação de políticas públicas, mas sim de determinação 

137 Da mesma forma, as Suspensões de Segurança e a Suspensão de Liminar.
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de cumprimento de políticas públicas existentes. Com isso, pretende o relator demonstrar que 

não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, argumento tantas vezes 

utilizados pelos que se manifestam de forma contrária à judicialização da saúde.

Em decorrência do referido entendimento, o relator extraiu um primeiro dado a ser 

considerado na decisão judicial, consistente na verificação, por parte do magistrado, se há, ou 

não, política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pelo autor da ação. Nos casos 

em que existe política pública, para o relator é evidente a existência de um direito subjetivo 

público da parte. No caso contrário, deve-se distinguir “se a não prestação decorre de (1) uma 

omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou 

(3) de uma vedação legal a sua dispensação.”

Em seguida,  foi  abordada  a  questão  relacionada  à  exigência  legal  de  registro  do 

medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, discutida na audiência 

pública. Foram ressaltadas, neste ponto, as manifestações do Procurador-Geral da República e 

do Diretor-Presidente da ANVISA. Desta,  extraiu-se a afirmação de que o registro visa a 

garantir a eficácia, a segurança e a qualidade do fármaco comercializado.

Como segundo dado a ser considerado nas decisões judiciais, Gilmar Mendes referiu-

se à existência de motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo 

SUS.  Nessa  hipótese,  há  de  se  distinguir  duas  situações:  “1º)  o  SUS fornece  tratamento 

alternativo, mas não adequado a determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento 

específico para determinada patologia”.

Para a primeira situação, citando contribuição do Ministro da Saúde, apresentada na 

audiência pública, consistente na necessidade de revisão periódica dos protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas do SUS, o relator deixou assentado que o Poder Judiciário não pode ser 

impedido de determinar ao poder  público o fornecimento de tratamento que seja eficaz a 

determinado paciente.

Quanto aos casos em que o SUS não oferece tratamento específico para determinada 

patologia,  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  com  base  nas  exposições  da  audiência  pública, 

argumentou que deve ser estabelecida uma diferenciação entre os tratamentos experimentais, 

conduzidos por centros médicos ou laboratórios de ponta, sem comprovação da sua eficácia, e 

os tratamentos ainda não incorporados aos protocolos clínicos do SUS. Na primeira hipótese, 
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o SUS não pode ser compelido a custear o tratamento experimental138, pois este rege-se pelas 

normas que regulam a pesquisa médica. Na segunda hipótese, apoiando-se na afirmação dos 

especialistas ouvidos na audiência pública, no sentido de que o conhecimento médico não é 

estanque, decorrendo deste fato a necessidade de revisão periódica dos protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas do SUS, registrou o seu entendimento quanto à impossibilidade de ser 

negado  atendimento  a  paciente  do  sistema  público  de  saúde  quando  o  medicamento  em 

questão  já  é  fornecido  pelo  sistema  privado  de  saúde.  Nesse  sentido,  pode  o  Judiciário 

determinar o fornecimento de tais tratamentos, provocado por ações individuais ou coletivas, 

com a necessária instrução das demandas. Nesse ponto, o Ministro Gilmar Mendes apresentou 

uma  conclusão  geral,  que  entende  decorrente  das  apresentações  da  audiência  pública. 

Transcrevo-a:

Portanto, independentemente da hipótese levada à consideração do Poder Judiciário, 
as premissas analisadas deixam clara a necessidade de instrução das demandas de 
saúde  para  que  não  ocorra  a  produção  padronizada  de  iniciais,  contestações  e 
sentenças, peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as especificidades 
do  caso  concreto  examinado,  impedindo  que  o  julgador  concilie  a  dimensão 
subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde. Esse é 
mais um dado incontestável, colhido na Audiência Pública – Saúde.

Na sequência  da  sua  fundamentação,  o  Ministro  Gilmar  Mendes  asseverou  que  a 

responsabilidade dos entes da Federação deve ser efetivamente solidária, ressaltando que tal 

tema foi bastante enfatizado na audiência pública. Destacando que não houve qualquer lesão à 

economia e à saúde públicas, sendo constatada, ao contrário, a ocorrência de grave lesão em 

sentido inverso (dano inverso) em caso de suspensão da decisão, foi negado provimento ao 

agravo regimental.

A decisão sob exame estrutura-se com o intuito de servir como paradigma139 para as 

decisões sobre o tema a serem proferidas pelas demais instâncias do Poder Judiciário. Nisto 

consiste uma peculiaridade de tal decisão em relação às proferidas na ADI 3510 e na ADPF 

101. Enquanto estas contam com o efeito vinculante inerente aos julgamentos dos processos 

de controle concentrado de constitucionalidade, a que estamos a analisar não conta com esta 

eficácia,  ou seja,  não decide a questão constitucional de forma “ampla,  geral e  imediata” 

138 Cita a apresentação do Médico Paulo Hoff, Diretor Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, 
que se apresentou na quarta sessão da audiência pública.

139 Podemos comprovar tal  assertiva fazendo referência a  afirmações do Ministro Gilmar Mendes,  quanto à 
“necessidade de se redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil” e à “construção de 
um critério ou parâmetro para a decisão”.
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(MENDES; MARTINS, 2009, p. 116). Em verdade, diante da especificidade de situações em 

que se postulam prestações de saúde, seria extremamente difícil a formulação de uma regra 

que pudesse ser aplicada a todos os casos.

O exame da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal comprova que foram 

utilizados subsídios extraídos da audiência pública, cumprindo esta a sua função informativa, 

e também foram analisadas as alternativas de interpretação constitucional formuladas pelos 

seus  participantes,  que  representaram  as  diversas  forças  da  esfera  pública  pluralista 

envolvidas  na  temática  da  judicialização  do  direito  à  saúde.  Com  efeito,  como  já  foi 

ressaltado, os gestores públicos, profissionais da área da saúde, usuários do Sistema Único de 

Saúde,  juízes,  membros  do  Ministério  Público,  defensores  públicos,  acadêmicos,  dentre 

outros, tiveram voz e atuação efetiva na construção da decisão ao final proferida.

Vale destacar que os reflexos da audiência pública da saúde no exercício da jurisdição 

do Supremo Tribunal Federal não se esgotaram com o julgamento dos referidos recursos. 

Ainda estão  pendentes  de  julgamento:  a  Proposta  de  Súmula  Vinculante  nº  4,  o  Recurso 

Extraordinário nº  566.471 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs  1.931 e 4.234. 

Todos esses processos tratam de temas amplamente debatidos na audiência pública.

É interessante  destacar,  ainda,  como reflexo da  audiência  pública,  a  instituição  de 

Grupo  de  Trabalho140 no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  com  a  finalidade  de 

“elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas referentes às demandas judiciais 

envolvendo  a  assistência  à  saúde”  (art.  1º).  Consta  dentre  os  fundamentos  do  ato  de 

constituição do referido Grupo de Trabalho:

CONSIDERANDO os resultados da Audiência Pública nº 4 pelo Supremo Tribunal 
Federal,  em abril e maio de 2009, na qual foram discutidas questões relativas às 
demandas judiciais  relacionadas à assistência à  saúde,  quando foram ouvidos 50 
(cinqüenta) especialistas na matéria;

A partir de indicação do Grupo de Trabalho, foi editada a Recomendação nº 31, de 30 

de março de 2010141, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que em seus “considerandos” 

faz menção expressa à Audiência Pública da Saúde142. Transcrevo-os:

140 Portaria nº 650, de 20 de novembro de 2009, da lavra do então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 
Ministro Gilmar mendes.

141 Publicada no DJe nº 61/2010, de 07 de abril de 2010.
142 No documento, faz-se referência à “Audiência Pública nº 4”, por ter sido esta a quarta audiência pública  

realizada no Supremo Tribunal Federal.
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CONSIDERANDO que ficou constatada na Audiência Pública nº 4, realizada pelo 
Supremo Tribunal Federal para discutir as questões relativas às demandas judiciais 
que objetivam o fornecimento de prestações de saúde, a carência de informações 
clínicas prestadas aos magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados 
pelos autores dessas demandas;

(...)

CONSIDERANDO a menção, realizada na audiência pública nº 04, à prática de 
alguns laboratórios no sentido de não assistir os pacientes envolvidos em pesquisas 
experimentais,  depois  de finalizada a experiência,  bem como a vedação do item 
III.3, "p", da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde;

CONSIDERANDO que, na mesma audiência, diversas autoridades e especialistas, 
tanto  da  área  médica  quanto  da  jurídica,  manifestaram-se  acerca  de  decisões 
judiciais que versam sobre políticas públicas existentes, assim como a necessidade 
de assegurar a sustentabilidade e gerenciamento do SUS;

O referido ato do CNJ, conforme consta em sua ementa, teve por escopo recomendar 

aos  Tribunais  a  adoção  de  medidas  visando  melhor  subsidiar  os  magistrados  e  demais 

operadores  do direito,  para  assegurar  maior  eficiência  na solução das  demandas  judiciais 

envolvendo a assistência à saúde.

Para atender a estes propósitos, houve indicações de medidas a serem adotadas pelos 

magistrados143, muitas delas incorporando sugestões lançadas na audiência pública, a exemplo 

da criação de convênios para instituição de serviços de apoio técnico que possam auxiliar os 

magistrados na instrução de processos relacionados às prestações de saúde; da instrução das 

ações com relatórios médicos contendo, dentre outros elementos, a denominação genérica ou 

princípio ativo, evitando, assim, a prescrição por marca de medicamento; a necessidade de o 

medicamento estar registrado na ANVISA; a oitiva prévia dos gestores, para a concessão de 

tutelas de urgência.

Como podemos constatar, a audiência pública da saúde produziu um intenso debate, 

que se refletiu até mesmo no Conselho Nacional de Justiça e, por extensão, nos Tribunais do 

país,  acerca  da  judicialização  da  saúde,  iniciando  uma  era  de  busca  de  soluções 

compartilhadas e de enfrentamento mais coerente das questões relacionadas ao tema.

143 Frise-se  que  tais  medidas  constam  no  texto  como  sugestões,  não  podendo  ser  diferente,  diante  da 
independência que caracteriza a função jurisdicional.
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CONCLUSÕES

Ao  longo  deste  trabalho,  analisamos  o  instituto  processual  da  audiência  pública, 

destacando a  sua função no processo decisório.  Anunciamos  na introdução que  não seria 

suficiente  a  análise  meramente  textual  dos  dispositivos  normativos  que  autorizam  a  sua 

convocação.  Propusemo-nos,  portanto,  a  empreender  uma  investigação  empírica  das 

audiências públicas realizadas no âmbito da instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, 

com julgamentos  proferidos,  mediante  a  abordagem dos  seguintes  aspectos:  o  objeto  da 

audiência; os seus participantes; a condução da audiência pelo Ministro presidente da sessão; 

a participação dos demais Ministros do Tribunal e, por fim, a incorporação à decisão dos 

argumentos esgrimidos pelos seus participantes.

Considerando a escassa experiência do Supremo Tribunal Federal no manejo deste 

instituto processual,  apresentou-se o primeiro questionamento,  qual  seja,  se  seria  possível 

destacar a sua função a partir da análise de apenas 3 (três) audiências públicas e respectivos 

julgamentos. Ao final da exposição, concluímos de forma afirmativa, esclarecendo, contudo, 

que  as  nossas  respostas  não são  definitivas,  porquanto  dependem do uso  que  o  Tribunal 

continuar fazendo deste instrumento.

Antes de destacar a função apresentada pela audiência pública no processo decisório 

do  Supremo  Tribunal  Federal,  cumpre-nos  apresentar  algumas  conclusões  parciais, 

decorrentes  da  exposição  que  fizemos  nos  capítulos  introdutórios,  que  entendemos 

necessários para a compreensão do tema que configura o objeto específico desta dissertação.

Com o advento do constitucionalismo e, seguindo-se a ele, a ideia de supremacia da 

Constituição e a instituição da jurisdição constitucional, o princípio da separação dos poderes 

não mais pode ser compreendido em sua acepção clássica, que pregava a separação absoluta 

das funções estatais. Passa a ser tarefa precípua do juiz constitucional assegurar a supremacia 

da Constituição, mesmo que para isso tenha que atuar como legislador negativo, invalidando 

atos  dos  poderes  cujos  membros  são  eleitos  pelo  povo,  o  que  enseja  uma  necessária 

modificação no conceito de separação dos poderes.
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Diante da dificuldade contramajoritária, inerente à jurisdição constitucional, surgem 

indagações acerca da sua legitimidade democrática. Não sendo suficiente a consideração da 

legitimidade pela existência de um rol de direitos fundamentais positivados na Constituição, 

concluímos pela necessidade de legitimação social,  no sentido proposto por Guy Scoffoni 

(1999), do órgão incumbido do exercício da jurisdição constitucional. Devendo o Tribunal 

levar  em  consideração  a  opinião  pública,  é  necessária  a  promoção  de  um  diálogo 

constitucional, através da admissão da participação dos diversos agentes conformadores da 

realidade constitucional.

As  propostas  teóricas  do  substancialismo  e  do  procedimentalismo  surgem  com  o 

intuito  de  reduzir  a  discricionariedade  da  decisão  proferida  no  exercício  da  jurisdição 

constitucional, conferindo-lhe uma certa racionalidade e consequente legitimidade.

Não obstante a relevância de tais contribuições teóricas, entendemos mais consentânea 

com  a  realidade  a  proposta  apresentada  por  Peter  Häberle  (1997),  que  reconhece  a 

impossibilidade de se propor um roteiro definido para que a jurisdição constitucional possa 

proferir a decisão correta e o fato de que a Constituição não é um conjunto de normas prontas 

e acabadas, mas, ao contrário, um “processo político” ou “projeto” (HÄBERLE, 2002, p. 66), 

com múltiplas  possibilidades  de  interpretação.  Postas  estas  premissas,  Häberle  enfatiza  a 

questão  dos  participantes  da  interpretação  constitucional,  bem  como  da  instituição  de 

mecanismos de intervenção de terceiros no processo de controle de constitucionalidade, de 

forma a propiciar a democratização da interpretação constitucional e viabilizar a instituição de 

instrumentos de informação destinados aos juízes constitucionais.

Constatamos,  ainda,  a  influência  das  ideias  de Peter  Häberle  no Brasil,  no campo 

legislativo,  o  que  se  observa  através  da  abertura  do  processo  de  controle  de 

constitucionalidade promovida pelos mecanismos do amicus curiae e das audiências públicas, 

bem como no campo doutrinário e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ainda à guisa de conclusão, constatamos que a realização de audiências públicas no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo a primeira mais de 9 (nove) anos após a sua 

previsão no ordenamento jurídico nacional, surge em um contexto de ampliação dos poderes 

do referido Tribunal no exercício da sua função de controle de constitucionalidade, em que se 

enfatiza  o  seu  protagonismo na  cena  política  e  social  e  o  ativismo dos  seus  integrantes. 
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Revela-se, portanto, como um instrumento destinado a conferir legitimidade democrática à 

jurisdição  constitucional,  diante  da  assunção  por  esta  de  tarefas  antes  confiadas  com 

exclusividade aos Poderes Executivo e Legislativo, a exemplo dos casos do nepotismo, das 

pesquisas com células-tronco embrionárias, da fidelidade partidária, do controle judicial de 

políticas públicas, dentre tantas outras questões polêmicas enfrentadas pelo Supremo Tribunal 

Federal nos últimos anos.

Após a análise empírica das audiências públicas até o momento realizadas, podemos 

responder  aos  questionamentos  que  formulamos  na  introdução,  e  que  orientaram a  nossa 

atividade investigativa. 

Já assentada, no início desta conclusão, a possibilidade de aferir, ao menos em caráter 

provisório, a função desempenhada pelas audiências públicas, concluímos que elas funcionam 

como  instrumentos  informativos,  prestando  aos  juízes  informações  de  caráter  técnico, 

necessárias ao julgamento da controvérsia constitucional, e como mecanismo apto a conferir 

legitimidade  democrática  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  na  medida  em  que  os  diversos 

membros  da  esfera  pública  pluralista  e  os  agentes  institucionais  fornecem alternativas  de 

interpretação constitucional, e estas são consideradas no processo decisório.

Passamos a justificar a nossa conclusão.

A  primeira  finalidade  é  claramente  definida  pelos  dispositivos  normativos  que 

permitem a utilização deste instrumento processual. Com efeito, o fundamento jurídico para a 

convocação  de  audiências  públicas  é  a  necessidade  de  esclarecimento  de  matéria  ou 

circunstância de fato ou de suprir a ausência de informações existentes nos autos.

Tal  intuito  envolve  a  possibilidade  de  o  Tribunal  verificar  fatos  e  prognoses 

legislativos no processo de controle de constitucionalidade (MENDES; MARTINS, 2009, p. 

306).  Como  a  norma  jurídica  não  corresponde  apenas  ao  texto  normativo,  mas  envolve 

também a realidade a ela subjacente, não é possível ao aplicador do direito, em especial em 

matéria  constitucional,  definir  o  conteúdo  de  uma  norma  jurídica  mediante  uma  mera 

operação  de  subsunção.  Faz-se  necessário  o  exame  do  dispositivo  em  conexão  com  a 

realidade, o que, no mais das vezes, envolve a apreciação de aspectos extrajurídicos, sendo 

imprescindível o recurso a outras disciplinas.
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Entendemos,  contudo,  que  a  segunda  função  que  ora  destacamos,  qual  seja,  a 

ampliação da legitimidade democrática do Tribunal, ao incorporar ao processo decisório as 

distintas alternativas de interpretação constitucional fornecidas pelos membros da sociedade 

civil organizada, é a mais relevante. Isto porque a atuação das pessoas com “experiência e 

autoridade na matéria”, que se manifestaram nas audiências públicas, não foi convergente.

Usando o exemplo da audiência pública realizada na ADI 3510, observamos que entre 

os  próprios  cientistas  e  pesquisadores  não  houve  consenso  em  torno  de  questões 

fundamentais, como a definição do início da vida, a viabilidade e necessidade da pesquisa e 

terapia  com  as  células-tronco  embrionárias,  a  possibilidade  de  implantação  de  embriões 

congelados há muito tempo no útero materno, dentre outras. Podemos afirmar, portanto, que 

os experts ouvidos na audiência apresentaram possibilidades de interpretação constitucional, a 

partir  da  realidade  e  necessidades  por  eles  desvendadas,  conforme  os  seus  próprios 

conhecimentos e experiências.

Caso o julgador resolvesse se filiar a qualquer uma das correntes em disputa na ADI 

3510, teria o amparo da ciência para subsidiar o seu julgamento, como se constata através do 

exame dos votos dos Ministros Carlos Ayres Britto e  Carlos Alberto Menezes Direito,  os 

quais, embora apresentando posicionamento francamente divergentes, são plenos de subsídios 

informativos extraídos do conhecimento científico acerca dos temas versados na ação.

O mesmo se constata quanto à audiência pública da saúde, em que ampla parcela da 

sociedade  civil  organizada  e  integrantes  do  poder  público  manifestaram as  suas  opiniões 

acerca dos diversos temas que envolvem o direito à saúde e a sua judicialização. Alguns 

foram amplamente favoráveis à atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à 

saúde,  outros  aceitavam tal  intervenção com ressalvas,  havendo ainda  quem manifestasse 

oposição  a  esta  atitude.  Uma  parcela  dos  participantes  defendeu  a  delimitação  da 

responsabilidade de cada um dos entes da Federação quanto às prestações da saúde; outros 

defenderam a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios. Mais divergências 

pontuaram o debate acerca dos outros temas. Era nítido que cada participante da audiência 

interpretava o direito à saúde de acordo com as suas perspectivas e, mais do que isso, de 

acordo com a função ou cargo por ele ocupado. Esta constatação, contudo, não desmerece a 

importância das suas participações. Ao contrário. Na medida em que o julgador passa a estar 
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em contato  com as  diferentes  perspectivas  apresentadas  pelos  agentes  conformadores  da 

realidade  constitucional,  poderá  melhor  interpretar  o  texto  normativo,  construindo,  em 

conjunto com a sociedade civil organizada ouvida no processo constitucional, a decisão mais 

adequada ao seu tempo histórico.

A jurisdição constitucional, antes exercida de forma fechada e concentrada apenas no 

exame dos dispositivos constitucionais, feito a partir dos métodos hermenêuticos tradicionais, 

passa a  considerar,  na linha defendida por  Peter  Häberle,  a  tríade realidade-necessidades-

possibilidades.  Com efeito,  ao  admitir  a  participação  na  discussão  travada  no  âmbito  de 

processos  em trâmite  no  Tribunal  de  membros  da  sociedade  civil  organizada,  o  Tribunal 

permite  que estes  personagens influenciem no processo decisório,  possibilitando aos  seus 

membros  a  apreensão  da  realidade,  das  necessidades  e  das  possibilidades  decorrentes  da 

Constituição.  Não há preocupação com a busca da única decisão correta,  mas sim com a 

disponibilização ao Tribunal dos instrumentos normativos para que ele tenha condições de 

alcançar a  solução mais  adequada ao tempo histórico,  sendo esta a que melhor  resista às 

críticas, na linha do racionalismo crítico popperiano.

Podemos  salientar  algumas  imperfeições  ou  limitações  no  instituto  da  audiência 

pública, ou no uso que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo do mesmo, a saber: a) a 

diminuta presença dos outros ministros, além do presidente da sessão, à audiência pública; b) 

a ausência de interação entre os seus participantes e os ministros, o que poderia propiciar um 

debate amplo e aberto sobre as questões constitucionais.

Tais dificuldades podem ser superadas nas experiências vindouras. O que, por ora, é 

válido ressaltar, é que o Supremo Tribunal Federal passou a desempenhar as suas funções 

jurisdicionais com visibilidade e transparência, o que é facilitado através das transmissões ao 

vivo das  suas  sessões  plenárias,  feitas  pela  TV Justiça  e  pela  Rádio  Justiça.  Além disso, 

constatamos  uma  maior  aproximação  entre  a  sociedade  civil  organizada  e  o  Tribunal, 

proporcionada  pelo  mecanismo  das  audiências  públicas,  como  demonstramos  nesta 

dissertação.

Concluímos, portanto, que a audiência pública pode servir para conferir legitimidade 

democrática  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  desde  que  dela  possam  participar  todos  os 

membros da esfera pública pluralista e agentes institucionais interessados na discussão dos 
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temas envolvidos e que os seus argumentos sejam efetivamente considerados no processo 

decisório.

Por  fim,  apresentamos  como  última  conclusão  a  necessidade  de  acompanhamento 

permanente  das  audiências  públicas  e  subsequentes  julgamentos  proferidos  pelo  Supremo 

Tribunal Federal, de modo a verificar se este importante mecanismo de abertura da jurisdição 

constitucional vem cumprindo as suas finalidades instrutória e legitimadora. Na quadra atual, 

entendemos que a experiência tem sido proveitosa.
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